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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA N°:

0724405-49.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 HEITOR BARBOSA MORAIS

ADVOGADO(A):

 BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA – OAB/MT 9.271

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Taxas e Custas Judiciais proposto 

por HEITOR BARBOSA MORAIS, referente as Guias de nº 23242 e n° 

23243 recolhida de forma indevida.

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

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

seguintes documentos no pedido:

 Nome completo data de nascimento e CPF do beneficiário.

Endereço completo do beneficiário.

E-mail para comunicação.

 Dados bancários do beneficiário – Banco;

 Certidão do Gestor (a) da Vara – No caso em que *Guia não foi utilizada 

em atos do processo.

 INTIME-SE o Requerente para apresentar os documentos acima 

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

deve ser rigorosamente observada.

Publique-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

 Cuiabá, 30 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA N°:

0715116-92.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 MTCONT SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA-ME

Vistos, etc.

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

Serviços Contábeis Ltda-me em benefício de Jhonatas Pereira da Silva, em 

relação à Guia nº 35093 sob o fundamento recolhimento indevido.

 Da análise, verificam-se cumpridas as determinações cogentes.

Assim, DEFIRO o pedido de restituição referente à Guia nº 35093 

arrecadada no valor de R$ 50,24 (cinquenta reais e vinte e quatro 

centavos).

Encaminhem-se o expediente ao Departamento de Controle e Arrecadação 

– DCA (TJMT) para as demais providências quanto ao processamento da 

restituição e autorização do Presidente do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

 Depois de efetivada a transação, arquive-se o presente.

 Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 30 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 862180 Nr: 3409-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INOCENCIO RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILMA APARECIDA GONÇALVES 

- OAB:5150-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

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

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

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

482,25 (quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos), a 

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

forma separada, sendo R$268,73 (duzentos e sessenta e oito reais e 

setenta e três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 213,52 

(duzentos e treze reais e cinquenta e dois centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 770218 Nr: 23222-71.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÂNIA SORAIDA RUEDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 908385 Nr: 35775-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON ROBERTO SILVA CALDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO DOS SANTOS - 

OAB:2.417/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$ 

843,54 (oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), 

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

forma separada, sendo R$421,77(quatrocentos e vinte e um reais e 

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

421,77 (quatrocentos e vinte e um reais e setenta 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), 
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preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

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

preencher o valor da taxa. O sistema vai 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.: 837877 Nr: 42609-38.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BATISTA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888/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.: 1065882 Nr: 53588-88.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO OLIVEIRA PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA FISCHER 

CAVALCANTE DE MATOS - OAB:16074, LAIANA LARISSA NOGUEIRA 

PENA - OAB:MT/ 17.886

 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.: 1000055 Nr: 23471-17.2015.811.0041

 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: FUTURA LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA, EDIVALDO 

DIAS DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO DA ROCHA - 

OAB:13281

 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$ 

584,30 (quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 170,87 (cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1007051 Nr: 26366-48.2015.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FERREIRA

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

ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

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

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

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

274,83 (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.: 978912 Nr: 13510-52.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEWTON GUILHERME LIMA CABRAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNNSON CORREA FERNANDES 

- OAB:19481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

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

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

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

740,80 (setecentos e quarenta 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$ 327,37 (trezentos e 

vinte e sete 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 903671 Nr: 33891-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELE FATIMA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655

 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.: 1061196 Nr: 51517-16.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & LOPES LTDA - ME, RICARDO JOSE PINTO 

LOPES

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

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

OAB:DEF - PÚBL.

 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 embargada, para que efetue, no prazo de 

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

213,88 (duzentos e treze reais e oitenta e oito centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 962817 Nr: 6023-31.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HASSAN MICHAM DARWICHE, HASSAN MICHAM 

DARWICHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, 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 embargada, para que efetue, no prazo de 

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 971833 Nr: 10127-66.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 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$ 

583,14 (quinhentos e oitenta e três reais e catorze 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$ 169,71 (cento e 

sessenta e nove reais e setenta e um centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1117054 Nr: 17502-84.2016.811.0041

 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: ALESSANDRA RIBEIRO DE BARROS MONTEIRO

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

DE CRÉDITOS - VISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO WIECZOREK - 

OAB:7498/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.: 1033397 Nr: 38316-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ELIAS NETO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PATRICIO ELIAS - 

OAB:8.231/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$ 

607,40 (seiscentos e sete reais e quarenta centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 193,97 (cento e 

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

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

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

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.: 920873 Nr: 43978-33.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDECY CONCEIÇAO DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DA SILVA - OAB:17.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Roberto de Almeida 

Tavares - OAB:147.386-OAB/SP, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:244.223/SP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 929014 Nr: 48733-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

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

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

JOÃO CARLOS POLISEL - OAB:12.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERSON JALES COSTA 

SALES - OAB:3977/MT

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

devidamente INTIMADA à parte autora/executada, para que efetue, no 

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

de R$ 549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis 

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

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

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

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

guia de taxa. Fica cientificado de que deverá acessar o site 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 790746 Nr: 44797-38.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALTO FERREIRA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MÁRCO 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$ 

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.: 960582 Nr: 5073-22.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENEROSA CACERES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. - CRÉDITO, 

FINANCEIRA E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABILIO CUSTODIO DE MELO - 

OAB:5945 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-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.: 893105 Nr: 25279-91.2014.811.0041

 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: ALBINA BOMDESPACHO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

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

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 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$ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 7 de 687



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 347740 Nr: 18186-87.2008.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON SOUTO DA SILVA JÚNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEYR LIMA DE MELO - 

OAB:10.0174/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.: 881116 Nr: 17484-34.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁSSIA DE ARAÚJO SOUZA - 

OAB:10.921/MT

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

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

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

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

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

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.: 826170 Nr: 32117-84.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON SANTANA XAVIER

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

- OAB:4.482, MICHELLY DIAS MASSONI - OAB:15.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILÉIA DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:11297

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

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

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

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

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

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.: 785477 Nr: 39328-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO SANTIAGO RIBEIRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPN CREDITUS BRASIL - PROMOTORA DE 

VENDAS LTDA, BPN BRASIL BANCO MULTIPLO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IASNAIA POLLYANA GUSMAO 

SAMPAIO - OAB:7601

 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.: 909427 Nr: 36425-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELINO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGLEYTON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:15580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

devidamente INTIMADA à parte requerentepara 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.: 846705 Nr: 50294-96.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CATARINA DE ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877

 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$ 

905,16 (novecentos e cinco reais e dezesseis centavos), a que foi 
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condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 452,58 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e 

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

452,58 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta 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.: 833696 Nr: 39081-93.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA MARIA DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

oito reais e onze), 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.: 1034382 Nr: 38818-90.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE FRALDAS E CONFECÇÕES LTDA - ME, 

ALCEBIADES PEREIRA DE FREITAS

 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: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 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$ 

511,66 (quinhentos e onze reais e sessenta e seis centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442616 Nr: 18564-72.2010.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMA KUNZE COUTINHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 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$ 

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.: 766602 Nr: 19364-32.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON TELES DO COUTO

 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: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156844/SP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 823248 Nr: 29359-35.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON CESAR GONÇALVES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782449 Nr: 36092-51.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOLINDA CELINA FERNANDES DE ALENCASTRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MENDES VILAS 

BÔAS - OAB:10.121/MT

 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$ 

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.: 930250 Nr: 49456-22.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DE PADUA MARCIANO

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

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:19028/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - 

OAB:24102

 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.: 841258 Nr: 45530-67.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERINALVA SILVA DE OLIVEIRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA 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$ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 456774 Nr: 27378-73.2010.811.0041

 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: L. CLARA PEDROSO ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B

 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 requerente, para que efetue, no prazo de 5 

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

755,78 (setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos), a 

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

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

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

R$342,35(trezentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos), 

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

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

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d 

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392456 Nr: 28013-88.2009.811.0041

 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: GILDVAN LIMA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DAVID ANTUNES - 

OAB:OAB/BA 1141-A, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - 

OAB:OAB/BA 16.780

 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$ 

367,81 (trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e um 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$ 146,35 (cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 
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o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

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.: 854522 Nr: 57080-59.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO LIMA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO FRANÇA CABRAL - 

OAB:11.584-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSALVO PINTO BRANDÃO - 

OAB:2255-B

 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.: 831590 Nr: 37247-55.2013.811.0041

 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: SUEDER BATISTA DANTAS GABRIEL

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

INVESTIMENTO

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

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maurício Coimbra 

Guilherme Ferreira - OAB:

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

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

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

278,75 (duzentos e setenta e oito reais e setenta e cinco 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$ 72,04 (setenta e dois 

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

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420313 Nr: 6291-61.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO GOMES LEITE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

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

ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/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$ 

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

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

forma separada, sendo R$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 onze 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.: 806697 Nr: 13182-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUREMA MARQUES DE ARRUDA

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

INVESTIMENTO S/A

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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$ 

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.: 455915 Nr: 26916-19.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA BRASIL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS 

LTDA, PAULO SERGIO DE OLIVEIRA, CÉLIA REGINA MELO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 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$ 

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

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

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

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

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

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

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

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 
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4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433985 Nr: 13214-06.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE CARLOS DUARTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBERT MAURO FERREIRA - 

OAB:13334-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - 

OAB:11366/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.: 717637 Nr: 8575-08.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IALDARY BERNARDES LEÃO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSÉ EDUARDO POLIZER 

GONÇALVES - OAB:12.009, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:355 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$ 

318,04 (trezentos e dezoito reais e quatro 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$ 111,33(cento e onze reais e trinta 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.: 930871 Nr: 49744-67.2014.811.0041

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

 PARTE AUTORA: LEANDRO JAVILASKI DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792629 Nr: 46724-39.2012.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELOSINA DA SILVA MILITÃO

 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: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-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.: 792625 Nr: 46720-02.2012.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIR OTAVIANO DANIEL

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

MERCANTIL

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON MARCON - 

OAB:10990

 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 
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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.: 899517 Nr: 29460-38.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOUZA NOQUELLI E TENORIO DIAS LTDA ME, MARIA 

JOSE M. DE SOUZA NOQUELLI

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

ASSOC. OURO VERDE DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/MT, JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/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$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.: 827520 Nr: 33392-68.2013.811.0041

 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: NEULIANE DO PRADO E SILVA

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

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069

 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.: 1064400 Nr: 52905-51.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELMA APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA LTDA, DANTE GREGNANIN ADVOCACIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:18.523/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$ 

1.101,94 (mil e cento e um reais e noventa e quatro centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$550,97(quinhentos e cinquenta reais e noventa e sete 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 550,97 (quinhentos e 

cinquenta reais e noventa e sete centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1163481 Nr: 37344-50.2016.811.0041

 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: VANDERLEI PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/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$ 

562,59 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 149,16 (cento e 

quarenta e nove reais e dezesseis centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1029598 Nr: 36622-50.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA 

LTDA - ME, EDILSON NOGUEIRA DA CUNHA PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CALISTRO FERNANDES - 

OAB:14880/MT, CAIO CALISTRO FERNANDES - OAB:OAB/MT 14.880

 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$6.285,65(seis mil e duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco 

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.: 881785 Nr: 17867-12.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARWIN CORREA DE MORAES, EDILENE DA CUNHA 

MORAES

 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: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/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$ 
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499,15(quatrocentos e noventa e nove reais e quinze 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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 460029 Nr: 29401-89.2010.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DA ROSA VIEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLNER N. R. DE PAULA - 

OAB:7503-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

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

devidamente INTIMADAS as parte embargante e embargado, para que 

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

processuais no importe de R$ 496,46 (quatrocentos e noventa e seis reais 

e quarenta e seis centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença., sendo que para a parte requerente o valor de R$ 233,48 

(duzentos e trinta e três reais e quarenta e oito centavos), para 

recolhimento da guia de custas. E para a parte requerida o valor de 

R$233,48 (duzentos e trinta e três reais e quarenta e oito 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) 

sendo que para a parte requerente o valor de R$ 14,75 (quatorze reais e 

setenta e cinco centavos) e para a parte requerida o valor 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.: 833249 Nr: 38710-32.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIONOR ANTÔNIO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

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

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9708-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$ 

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

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

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

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

oito reais e onze), 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.: 844340 Nr: 48167-88.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO TRINDADE SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILZA TOMÉ FERREIRA - 

OAB:17179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

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

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

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

1.198,10 (um mil e cento e noventa e oito reais e dez centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$599,05(quinhentos e noventa e nove reais e cinco 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 599,05(quinhentos e 

noventa e nove reais 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.: 1014920 Nr: 29683-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI, LUCAS BERNARDINO, FABIANO 

ALVES ZANARDO, MARCIANO XAVIER DAS NEVES

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

BANCO BONSUCESSO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: fabiano alves - OAB:, FABIANO 

ALVES ZANARDO - OAB:12.770, FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770

 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.: 794658 Nr: 974-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-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$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 
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três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 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.: 997079 Nr: 22241-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACI RIBEIRO DA SILVA FALEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:11.889

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

BARBOSA - OAB:13.245-A

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

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

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

733,94 (setecentos e trinta e três reais e noventa 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$ 

320,51(trezentos e vinte reais e cinquenta 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.: 1083325 Nr: 3117-34.2016.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIVACI DA SILVA SALVADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS GRAÇAS SILVA COCARELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER R. DE CARVALHO - 

OAB:4.754

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

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

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

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

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

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.: 973192 Nr: 10798-89.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA ALMEIDA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS LTDA

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO NUNES - 

OAB:19341/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.: 793639 Nr: 47773-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA FACCIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO SILVA GOMES, IVETE DIAS DA 

SILVA, BALMIS ANTÔNIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monique Faccin Vilela - 

OAB:17724/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JÚNIOR - OAB:7683/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$ 

3.566,60 (três mil e quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$1.783,30(um mil e setecentos e 

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

e R$ 1.783,30(um mil e setecentos e oitenta e três reais e trinta centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712033 Nr: 5115-13.2011.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO TRINDADE DO AMARAL

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS BERNARDINO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.027, MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - 

OAB:4626/MT

 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 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 15 de 687



preencher o valor da taxa. O sistema vai 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.: 776270 Nr: 29569-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECI BARBOSA DOS 

SANTOS JR. - OAB:8488

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

OAB:131.436-RJ

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

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

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

710,12 (setecentos e dez reais e doze 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$ 296,69(duzentos e noventa e 

seis reais e sessenta 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.: 715615 Nr: 9451-60.2011.811.0041

 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: EVANDRO TRINDADE DO AMARAL

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9833-AMT, HELIODORIO SANTOS NERY - OAB:4630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO A. PIMENTA 

CERQUEIRA - OAB:11769, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - 

OAB:10.430

 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$ 

653,88 (seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos), a 

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

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

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

R$240,45(duzentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856344 Nr: 58660-27.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO RIBEIRO DAMACENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ARRAIS DE CARVALHO - 

OAB:15109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA BARROS BOTEGA - 

OAB:114857 , HORST VILMAR FUCHS - OAB:12.529 OAB/ES

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

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

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

584,11 (quinhentos e oitenta e quatro 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$ 170,68(cento e 

setenta 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.: 982329 Nr: 15102-34.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS ALEXANDRO DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/GO 34.847-A, FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16864-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:OAB/SP 119.859

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

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

(cinco) dias, o recolhimento 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.: 958056 Nr: 3983-76.2015.811.0041

 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: DLAC, MARCELO CEZARINO CURADO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:V GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDA MOTTINHA SILVA - 

OAB:13138, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:OAB/MT 6197, JORGE 

LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, JULIANA GOMES 

TAKAYAMA - OAB:14119, MARIA CECÍLIA FEDERICI DE ALMEIDA 

BARROS - OAB:15.710, RAFFAELA SANTOS MARTINS - OAB:OAB/MT 

14.516, SCHEILLA MORAES - OAB:10222

 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$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 
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três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 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.: 968437 Nr: 8488-13.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.284 / 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.: 980831 Nr: 14480-52.2015.811.0041

 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: JEFERSON PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PR CTA/FUNDO INVESTIMENTO DIREITO 

CREDITORIO NP BR

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

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Flaida Beatriz Nunes de 

Carvalho - OAB/MG 96.864 - OAB:

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

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

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

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.: 963575 Nr: 6307-39.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI EDSON KOTTERS

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 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.: 957703 Nr: 3874-62.2015.811.0041

 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: LUCILEI MARIA DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

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

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

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

562,97 (quinhentos e sessenta e dois 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$ 149,54(cento e 

quarenta e nove 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.: 969625 Nr: 9161-06.2015.811.0041

 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: ENEIDA GERUZA PINHEIRO MACHADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA VETTORI SANTAMARIA 

- OAB:14877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:OAB/SP 119.859

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 
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único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 951082 Nr: 417-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOLDURA BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MOLDURAS LTDA ME, ELVIRA MIRACI DE OLIVEIRA SILVA, ADNANDIA 

CAITANO DE OLIVEIRA

 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: 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 990545 Nr: 18711-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA LUCIA PEREIRA AZEVEDO ME, SANDRA 

LUCIA PEREIRA AZEVEDO, FABIO RODRIGUES DE SOUZA PEREIRA

 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: 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 executado, 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.: 1004400 Nr: 25282-12.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONES GUSMAO LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIPOFLEX - REGIONAL MT (FACILITA 

CORRESPONDENTE FISCAL E ADMINISTRATIVO LTDA - ME), BANCO BMG 

S/A

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

OAB:9675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

761,05 (setecentos e sessenta e um 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$ 347,62(trezentos e 

quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1009555 Nr: 27352-02.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVAN EDITH BEHRENDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO REAL S.A., RENOVA 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019

 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$ 

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.: 930873 Nr: 49746-37.2014.811.0041

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

 PARTE AUTORA: RENATO SILVA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICOOB INTEGRAÇÃO - COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614-0/MT

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

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

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

R$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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819533 Nr: 25806-77.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA DA SILVA HUNGRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/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$ 

310,80 (trezentos e dez reais e oitenta 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$ 104,09(cento e quatro reais 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 454846 Nr: 26263-17.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ REBELO ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA CONSORCIOS S/A . ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS DE CONSOCIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA GOMES ALEXANDRIA 

SOARDIS - OAB:17.622, LUCIANO RODRIGUES DANTAS - OAB:8085, 

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JR - OAB:7.215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

devidamente INTIMADA à parte 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.: 1086000 Nr: 4276-12.2016.811.0041

 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 ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA FERNANDA DE ARRUDA SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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.: 983983 Nr: 15876-64.2015.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENIL MARIA OLIVEIRA BOA VENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CFI

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

OAB:11.548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

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

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

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

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

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

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.: 988931 Nr: 18049-61.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARA LIPE BORGES AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON VILAS BOAS DE 

ABREU - OAB:9438

 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$ 

1.158,72 (um mil e cento e cinquenta e oito reais e setenta e dois 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$579,36(quinhentos e setenta e 

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

R$ 579,36(quinhentos e setenta e nove reais e trinta 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.: 138917 Nr: 23622-03.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA PEREIRA SENA DA FONSECA, ANTONIO 

FERREIRA DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL JOTA KA, AGIP DO BRASIL S/A, SUL 

AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS S.A

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

OAB:6106/MT, JOAO JOSE GONÇALVES DA SILVA - OAB:5000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A, MARIA 
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LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

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

devidamente INTIMADA à parte requerida - HOTEL JOTA KA LTDA, para 

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

processuais no importe de R$ 375,96 (trezentos e setenta e cinco reais e 

noventa e seis centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. 

Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$185,03 (cento e 

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

e R$ 187,98 (cento e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos), para 

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

a R$ 2,95 (dois reais e noventa 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.: 1069331 Nr: 55137-36.2015.811.0041

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

 PARTE AUTORA: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA PISOS E 

REVESTIMENTOS LTDA ME, LIGIA BRANDÃO DA SILVA

 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 embargada, para que efetue, no prazo de 

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

735,04 (setecentos e trinta e cinco reais e quatro centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1021437 Nr: 32633-36.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMA KUNZE COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, BANCO BMG 

S.A., CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO 

DAYCOVAL S. A, BANCO PAN S.A, BANCO BONSUCESSO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9297

 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$ 

1.573,96 (mil e quinhentos e setenta e três reais e noventa e seis 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$786,98 (setecentos e oitenta e 

seis reais e noventa e oito centavos), para recolhimento da guia de custas 

e R$ 786,98 (setecentos e oitenta e seis reais e noventa 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.: 358398 Nr: 28728-67.2008.811.0041

 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: MARIA JACOBINA DA CRUZ BEZERRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:11637, MÔNICA GOES CAMPELO - OAB:8735 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, GLAUCO DE GOES 

GUITTI - OAB: 10.320-B/MT

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

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

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

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

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

forma separada, sendo R$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.: 725964 Nr: 21729-93.2011.811.0041

 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: SIDNEI JOSE DA CRUZ

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

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO ALVES MARTINS 

JACARANDÁ - OAB:10.827 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-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$ 

295,28 (duzentos e noventa e cinco reais e vinte e oito 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$ 88,57(oitenta e oito 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 823210 Nr: 29323-90.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZENIL VIRGULINA DA SILVA CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA DE ARAUJO SOUZA - 

OAB:10921/O

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

- OAB:10.661/MT
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 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

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

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

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.: 993560 Nr: 20207-89.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA

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

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

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB/MT 8.184 - OAB:

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

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

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

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.: 1153843 Nr: 33416-91.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA DE ARAUJO SOUZA - 

OAB:10921/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$ 

608,66 (seiscentos e oito 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$ 195,23 (cento e 

noventa e cinco 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.: 969610 Nr: 9149-89.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO MARTINS DE OLIVEIRA

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

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:18890

 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 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.: 349733 Nr: 20134-64.2008.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALTON SERGIO CAPIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB FINANCEIRA - CREDITO ROTATIVO - 

CHEQUE FINANCIADO

 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: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1132703 Nr: 24160-27.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE NASCIMENTO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS 

DO VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FARIAS GOMES - 

OAB:2640

 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$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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1069330 Nr: 55136-51.2015.811.0041

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

 PARTE AUTORA: PAULO CÉSAR DE ALMEIDA ME, PAULO CÉSAR DE 

ALMEIDA

 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1006832 Nr: 26287-69.2015.811.0041

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

 PARTE AUTORA: CELSO DOMINGOS NOGUEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz C. Neves Ribeiro 

- OAB:12560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

5.308/A

 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$206,71 (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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753216 Nr: 5102-77.2012.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIS MIRANDA OTAVIANO

 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: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:122.626/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$ 

274,82 (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$ 68,11(sessenta e 

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

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793079 Nr: 47167-87.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RUFINO SOARES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSE GUSMÃO DE MOURA - 

OAB:12720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11.640

 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$ 

703,26 (setecentos e três reais e vinte 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$ 289,83(duzentos e 

oitenta e nove reais e oitenta 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.: 1076710 Nr: 58401-61.2015.811.0041

 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: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A, 

ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAL LTDA EPP, VANIO CESAR PICKLER 

AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO JOIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15.483-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

1.130,02 (um mil e cento e trinta reais e dois centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$565,01(quinhentos e sessenta e cinco reais e um 

centavo), para recolhimento da guia de custas e R$ 565,01(quinhentos e 

sessenta e cinco reais e um centavo), 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.: 1040063 Nr: 41658-73.2015.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DE BARROS LTDA EPP, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTE, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LASTHENIA DE FREITAS VARÃO 

- OAB:4.695/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT
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 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

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

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

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

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

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.: 58890 Nr: 6304-17.1997.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IWASAKI & SHINOHARA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO RAMIRO DE APULA - ME, MARTA 

OLIVEIRA MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CORBELINO BOJIKIAN - 

OAB:4605, JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN - OAB:4605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA PENHA CORRÊA - 

OAB:8119

 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$453,00(quatrocentos e cinquenta e três reais), a que foi condenado nos 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58940 Nr: 6022-76.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELFRIDES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MARIA FERREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BETTÂNIA MARIA GOMES 

PEDROSO HARLOS - OAB:6.522/MT, JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - 

OAB:6.814-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO RODRIGUES 

DIOGO - OAB:, MARCOS DANTAS TEIXEIRA - OAB:

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

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

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

R$227,55(duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco 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.: 789601 Nr: 43618-69.2012.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST, 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS 

- OAB:12.175

 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$206,71(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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 925536 Nr: 46854-58.2014.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8884/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 922259 Nr: 44739-64.2014.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8884/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA 

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

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

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

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

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.: 844268 Nr: 48104-63.2013.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8.884/MT

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

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

612,95 (seiscentos e doze reais e noventa e cinco centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 199,52(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 922244 Nr: 44726-65.2014.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59959 Nr: 1810-17.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRETOR DO DETRAN/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO ALVES MARTINS 

JACARANDÁ - OAB:10.827 / MT, MÁRIO MÁRCIO DE LARA SORIANO - 

OAB:3.946/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$245,34(duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), a 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 790020 Nr: 44057-80.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER JOSÉ MENEZES ALVES - 

OAB:13379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

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

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

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

274,82 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e 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$ 68,11(sessenta e 

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

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13814 Nr: 2717-21.1996.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAGUARETÊ EXPORTAÇÃO IND. E COM. DE 

MADEIRAS LTDA, WOLNEY DUMER BUSS

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

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍOLA CÁSSIA DE 

NORONHA SAMPAIO - OAB:4.667/MT, SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:3875/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$285,86(duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), a 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856609 Nr: 58900-16.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO COIMBRA PEREIRA

 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 932186 Nr: 50497-24.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL GONÇALVES MEDEIROS

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

SEGURO S/A

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

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos 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.: 1143256 Nr: 28786-89.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALECHANDRE GUEVARA ARAUJO

 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: CAROLINA ROSSETO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 932174 Nr: 50486-92.2014.811.0041

 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: WESLEY DA SILVA REIS

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

SEGURO S/A

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

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos 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.: 1023121 Nr: 33473-46.2015.811.0041

 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: TANIA MARIA MARQUES DE ABREU

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB: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.: 888014 Nr: 21908-22.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR JOSE DA SILVA

 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: 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.: 1028211 Nr: 35906-23.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE IVANILSON MENDES PEREIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 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.: 839194 Nr: 43726-64.2013.811.0041

 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: EZEQUIEL DA SILVA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO CASTRO E SILVA, WHITE MARTINS 

GASES IND. DO NORTE S.A, SALOMÃO HENGLER DE OLIVEIRA, JOSÉ 

RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY AMORIM PANIAGO - 

OAB:OAB-MS N. 1179e, RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE SANTA ROSA ALVES - 

OAB:322300/SP, CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.103-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300-B, 

MARCOS SOUZA SANTOS - OAB:138259

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

devidamente INTIMADA à parte requerida WHITE MARTINS GASES IND. DO 

NORTE S.A e SALOMÃO HENGLER DE OLIVEIRA e JOSÉ RAIMUNDO 

RODRIGUES TRANSPORTES ME, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 467,32 

(quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$233,66(duzentos e trinta e três reais e sessenta e 

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

233,66(duzentos e trinta e três reais e sessenta 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.: 919801 Nr: 43328-83.2014.811.0041

 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: JUREMA DE OLIVEIRA MONTEIRO

 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$ 

554,34 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta 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$ 140,91(cento e 

quarenta e um reais e noventa 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.: 1129284 Nr: 22704-42.2016.811.0041

 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: DFSB, OSVALDO SANTOS DE SOUZA

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

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

OAB:OAB/MT 13.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB: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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1127014 Nr: 21763-92.2016.811.0041

 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: CLAUDETE DOS SANTOS LOYO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAROLINE BANHOS DO C. 

ONTIVEROS - OAB:11.516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

1.971,38 (mil e novecentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos), a 

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

forma separada, sendo R$ 985,69 (novecentos e oitenta e cinco reais e 

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

985,69 (novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta 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.: 957168 Nr: 3642-50.2015.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: MARILENE APARECIDA DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAVOISIER MOTTA ORTIZ - 

OAB:70196

 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.: 965996 Nr: 7398-67.2015.811.0041

 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: FATIMA MAURICIO DE QUEIROZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDI TOCANTINS - OAB:16.519/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

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

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

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

566,07 (quinhentos e sessenta e seis reais e sete centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 152,64(cento e 

cinquenta e dois reais e sessenta 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.: 852038 Nr: 54905-92.2013.811.0041

 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: MAURO RODRIGUES VIEIRA

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 867969 Nr: 7926-38.2014.811.0041

 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: MARCELA MARIA FERREIRA AMORIM

 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

 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.: 896876 Nr: 27480-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRAPEZIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, 

JOELSON SALDANHA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 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$1.315,22 (mil e trezentos e quinze reais e vinte 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.: 986851 Nr: 17092-60.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CACIMIRO ROCHA

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

 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$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 
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três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 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.: 976745 Nr: 12535-30.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL DA SILVA CARDOSO

 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

 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.: 1129098 Nr: 22642-02.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIEL BATISTA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482

 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$ 

206,71 (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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851542 Nr: 54476-28.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M DA SILVA ARANTE - ME, MARTHISSALEM DA SILVA 

ARANTES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/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$ 

206,71 (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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 974058 Nr: 11247-47.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABA CENTER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER 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: 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 embargada, para que efetue, no prazo de 

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

R$8,890,71 (oito mil e oitocentos e noventa reais e setenta e um 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$ 4.619,69 (quatro mil e 

seiscentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 4.271,02 (quatro mil e duzentos e 

setenta e um reais 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.: 68663 Nr: 5942-78.1998.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidoras de Frutas Pampeana Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY MEDEIROS - 

OAB:1436-E/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$232,13(duzentos e trinta e dois reais e treze 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.: 83469 Nr: 5494-03.2001.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO MARANHÃO ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO PAULO SARDINHA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BENETI - 

OAB:3065

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

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

R$124,59(cento e vinte quatro reais e cinquenta e nove centavos), a que 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1190758 Nr: 1638-69.2017.811.0041

 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: BANCO BRADESCO S/A, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, CLÁUDIO HEDNEY DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - 

OAB:6.066/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955

 Nos termos 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$92,04(noventa e dois reais e quatro centavos), a que foi condenado 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66947 Nr: 3382-37.1996.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO FILHO, ELAINE FERREIRA 

SANTOS MANCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO CORRÊA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:2915/MT, SEBASTIÃO MANOEL PINTO FILHO - 

OAB:OAB/MT 1.113

 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$379,81(trezentos e setenta e nove reais e oitenta 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.: 65145 Nr: 10024-84.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO DEVEZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, TRIBUNAL DE 

CONTAS DE MATO GROSSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMINO AFONSO FERNANDES - 

OAB:3498-B/MT, ELLY CARVALHO JÚNIOR - OAB:6.132-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:3194/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, ROSANA KASSAR DO VALLE RODRIGUES - 

OAB:3326/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$368,79(trezentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos), a 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 397989 Nr: 31478-08.2009.811.0041

 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): FILERMON PEREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSE 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MG79.757, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123/PR, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATYANNE NEVES BALDUINO 

- OAB:10.877-A/MT

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

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

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

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

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

forma separada, sendo R$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 onze 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1002673 Nr: 24539-02.2015.811.0041

 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 CRUZEIRO DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMIRO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844/SP, MAXIMILLIAN TONELLO - OAB:17979 OAB/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$ 

2.380,68 (dois mil e trezentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos), 

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

forma separada, sendo R$1.190,34(um mil e cento e noventa reais e trinta 

e quatro centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 1.190,34(um 

mil e cento e noventa 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.: 967706 Nr: 8106-20.2015.811.0041
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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: KRISLAYNE SALES DA CONCEIÇÃO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE PEREIRA BET - 

OAB:15487

 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.: 957829 Nr: 3937-87.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARÃO COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA, 

ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES, IRANI GOMES FERNANDES, 

DJAIR ALVES FERNANDES

 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: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

O A B : 1 3 . 8 4 2 - A / M T ,  S A N D R O  P I S S I N I  E S P Í N D O L A  - 

OAB:OAB/MT13842-A

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

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

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

R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. 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.: 981814 Nr: 14932-62.2015.811.0041

 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: ADNILDO CARINHANHA BRANDÃO

 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:8.506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 535412 Nr: 7099-86.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. V. Ribeiro & Cia Ltda, WALDOMIRO VAZ 

RIBEIRO, LEONY OLIVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3.449/MT

 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$170,13(cento e setenta reais e treze 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.: 970526 Nr: 9550-88.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MARQUES 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:8.506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

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.: 977216 Nr: 12710-24.2015.811.0041

 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: RAIMUNDO RODRIGUES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 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$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 
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três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 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.: 957519 Nr: 3814-89.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GUILHERME BARBOSA 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 17.049/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 988266 Nr: 17779-37.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA CRISTINA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

775,90 (setecentos e setenta e cinco reais e noventa 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$ 362,47(trezentos e 

sessenta e dois reais e quarenta 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.: 977213 Nr: 12708-54.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO RODRIGUES CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 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.: 986850 Nr: 17091-75.2015.811.0041

 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: NVRDS, LUCILEI RODRIGUES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/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.: 971626 Nr: 9994-24.2015.811.0041

 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: FRANCISCO EDINALDO FLORENCIO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 
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e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 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.: 1007571 Nr: 26596-90.2015.811.0041

 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: SAULO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/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.: 956007 Nr: 3052-73.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICK DOUGLAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 997899 Nr: 22565-27.2015.811.0041

 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: JOELSON CORDEIRO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 994980 Nr: 20986-44.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 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.: 994978 Nr: 20984-74.2015.811.0041

 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: JOSE LUIZ IBANEZ DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 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):
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 Cod. Proc.: 732391 Nr: 28570-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DE ASSIS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

274,82 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$206,71(duzentos e seis reais e setenta e um 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 68,11(sessenta e 

oito reais e onze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 963260 Nr: 6138-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BEATRIZ FERREIRA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/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.: 38779 Nr: 11561-18.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAIAGUAS ENGENHARIA IND. E COM. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:6.647-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte executada, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$185,59(cento e oitenta e cinco reais e cinquenta 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.: 127910 Nr: 766-31.1992.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIENEGONDA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB 

(PROC.DO ESTADO) - OAB:2217/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CREGINALDO DE CASTRO 

Câmara - OAB:MS/ 4196, CRISTINA RISSI PIENEGONDA - OAB:6474-E

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte executada, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$252,01(duzentos e cinquenta e dois reais 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63938 Nr: 16843-03.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO 

IPIRANGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:4.057/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte executado, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$170,13(cento e setenta reais e treze 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.: 1005775 Nr: 25799-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO PEÇAS E FERRAGENS SÃO PEDRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JOSÉ WERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, 

MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BLANCHE DE 

ALMEIDA MIGUÉIS - OAB:6974-MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte impugnante, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 

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.: 990548 Nr: 18713-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INGRID CRISTINA DIAS MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 
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FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/O

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte impugnada, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 

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.: 1002667 Nr: 24533-92.2015.811.0041

 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 CRUZEIRO DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CRISTINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844/SP, MAXIMILLIAN TONELLO - OAB:17979 OAB/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$ 

1.675,56 (um mil e seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$837,78(oitocentos e trinta e sete 

reais e setenta e oito centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

837,78(oitocentos e trinta e sete reais e setenta e oito centavos), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48618 Nr: 10286-34.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Ferreira S. Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/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$267,71(duzentos e sessenta e sete 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 975070 Nr: 11643-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JORGE AVELINO COSTA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 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.: 763303 Nr: 15879-24.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER LUIZ PIMENTA, ERIKA PAIM PIMENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR RODRIGO TEOFILO DE 

CARVALHO - OAB:8713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, 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 embargantes, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$4.648,79(quatro mil e seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e 

nove centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1211869 Nr: 8992-48.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA MARIA MEDEIROS - ME, CREUZA MARIA 

MEDEIROS, JOAO FELIX DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. 

ASSOC. OURO VERDE DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MENDES MULLER AFFI - 

OAB:9022/MT, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte devedores/embargantes, para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$451,48(quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e 

oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 986868 Nr: 17107-29.2015.811.0041

 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: AVELINO FOLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854
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 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.: 956022 Nr: 3064-87.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS MARTINS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAVOISIER MOTTA ORTIZ - 

OAB:70196

 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.: 1004180 Nr: 25214-62.2015.811.0041

 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: JOSÉ DA SILVA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 996894 Nr: 22106-25.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.: 992032 Nr: 19468-19.2015.811.0041

 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: MARIA LUCIVANIA DE OLIVEIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/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.: 965524 Nr: 7176-02.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KALITA PIMENTEL CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/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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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.: 1002902 Nr: 24654-23.2015.811.0041

 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: PAULO FIGUEIREDO CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELMA REGINA BARBERATO 

GODOY - OAB:10814

 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.: 995779 Nr: 21386-58.2015.811.0041

 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: JPADO, SIDNEY JOSE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETULIO PEDROSO DA COSTA 

RIBEIRO - OAB:18796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 960744 Nr: 5157-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVAL DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - 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.: 999798 Nr: 23375-02.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE APARECIDA FERREIRA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDI TOCANTINS - OAB:16.519/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.: 998511 Nr: 22805-16.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLISON SOARES PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACIR PINTO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 7.585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 
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Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1007521 Nr: 26573-47.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA DE OLIVEIRA GOMES TOZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/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.: 992263 Nr: 19576-48.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO

 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/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.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1022410-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Jorge Antonio Krizizanowski (ADVOGADO(A))

MILTON ALVES DAMACENO (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (IMPUGNADO)

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (IMPUGNADO)

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS 

(IMPUGNADO)

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (IMPUGNADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (IMPUGNADO)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(IMPUGNADO)

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (IMPUGNADO)

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias. Cuiabá, 30 de 

agosto de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1016284-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO (ADVOGADO(A))

RONDINELLI GALIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias. Cuiabá, 30 de 

agosto de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1012987-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

AILTON BUENO DA SILVA (ADVOGADO(A))

GRORINHA LUCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias. Cuiabá, 30 de 

agosto de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1015726-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MANOEL JOSE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ARIANE DE SOUZA MONARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias. Cuiabá, 30 de 

agosto de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1018436-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Antonina Lopes de Almeida Martelli (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias. Cuiabá, 30 de 

agosto de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1020127-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO LUIS GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ADRIANO GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (REQUERIDO)

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias. Cuiabá, 30 de 

agosto de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1019332-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA SILIANE LUZ FERNANDES (ADVOGADO(A))

OBERDAN OLIVEIRA GALVAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS (ADVOGADO(A))

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias. Cuiabá, 30 de 

agosto de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1019591-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE (REQUERENTE)

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO (ADVOGADO(A))

ADRIANO GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MARCO ANTONIO LORGA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias. Cuiabá, 30 de 

agosto de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1019608-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AGUIAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ADRIANO GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MARCO ANTONIO LORGA (ADVOGADO(A))

 

Processo Eletrônico nº: 1019608-31.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista, objetivando a 

inclusão do crédito reconhecido perante a Justiça do Trabalho no curso da 

recuperação judicial da empresa CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE 

MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP. Nos termos do art. 9º da 

LRF, a habilitação de crédito deve conter, além da qualificação do 

credor/requerente, o valor do crédito atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial ou da decretação da falência e os documentos 

comprobatórios do crédito, que no caso de crédito trabalhista 

correspondem à cópia da sentença que constituiu o crédito (ou ata da 

audiência de conciliação, se for o caso), certidão do trânsito em julgado, 

cálculo pormenorizado da justiça especializada e certidão de crédito 

emitida pela Justiça do Trabalho. No presente caso, verifica-se que a parte 

requerente não juntou todos os documentos indispensáveis à propositura 

desta ação. Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

juntando aos autos os seguintes documentos: a) certidão do trânsito em 

julgado; b) comprovante de endereço. Em caso de descumprimento das 

determinações acima, venham os autos conclusos para ulteriores 

deliberações. Com a juntada da manifestação, intime-se a recuperanda 

para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. Na sequência, intime-se o 

Administrador Judicial para se pronunciar em igual prazo, oportunidade na 

qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da 

LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de 

recuperação judicial; b) se o valor que se pretende habilitar está composto 

exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador 

(exceto FGTS, INSS e IRPF, salvo nos casos de acordo quando deverá 

habilitar o valor integral); c) o valor do crédito atualizado até a data do 

pedido de recuperação judicial, caso não tenha sido obedecida a 

determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte 

autora já foi relacionado ou não nos quadros de credores dos artigos 52, 

§1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e classe. Após, vista ao 

Ministério Público. Defiro o os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 e seguintes do CPC. Às providências. Cuiabá, 20 de julho 
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de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1011721-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (IMPUGNADO)

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias. Cuiabá, 30 de 

agosto de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1019854-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERENTE)

VITOR CAMARGO SAMPAIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS 

(REQUERIDO)

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (REQUERIDO)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (REQUERIDO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias. Cuiabá, 30 de 

agosto de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021083-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (IMPUGNADO)

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS 

(IMPUGNADO)

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (IMPUGNADO)

AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (IMPUGNADO)

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (IMPUGNADO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (IMPUGNADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (IMPUGNADO)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(IMPUGNADO)

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

Processo Eletrônico nº: 1021083-22.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

impugnação de crédito formulada por Banco Bradesco S.A, objetivando a 

retificação do valor do seu crédito constante na lista de credores da 

recuperação judicial da empresa Dismafe Distribuidora de Máquinas e 

Ferramentas S.A. Recebo a inicial, uma vez que devidamente instruída 

com os documentos indispensáveis a propositura da ação. Intime-se a 

recuperanda para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Com a 

juntada da manifestação, intime-se o Administrador Judicial para se 

pronunciar em igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às 

disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, juntar 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. Após, vista ao Ministério Público. Às providências. 

Cuiabá, 30 de julho de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021473-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

ARNALDO ALVES COIMBRA (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

Processo Eletrônico nº: 1021473-89.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito, objetivando a retificação do crédito na 

lista de credores reconhecido perante a Justiça do Trabalho no curso da 

recuperação judicial da empresa LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E 

COMERCIO LTDA. Nos termos do art. 13º da LRF, a petição inicial de 

impugnação de crédito deve ser instruída com os documentos 

comprobatórios do crédito impugnado. No presente caso, verifica-se que a 

parte requerente não juntou todos os documentos indispensáveis à 

propositura desta ação. Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do 

CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, juntando aos autos a memória de cálculo atualizada até a 

data da propositura da recuperação judicial. Em caso de descumprimento 

das determinações acima, venham os autos conclusos para ulteriores 

deliberações. Com a juntada da manifestação, intime-se a recuperanda 

para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. Na sequência, intime-se o 

Administrador Judicial para se pronunciar em igual prazo, oportunidade na 

qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da 

LRF, juntar 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. Após, vista ao Ministério 

Público. Defiro o os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 

98 e seguintes do CPC. Às providências. Cuiabá, 30 de julho de 2018. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021477-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

JOEL FRANCISCO RODRIGUES (IMPUGNANTE)

ROBIE BITENCOURT IANHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 
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JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias. Cuiabá, 30 de 

agosto de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021483-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES (ADVOGADO(A))

MARCOS CHAGAS (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias. Cuiabá, 30 de 

agosto de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021488-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES (ADVOGADO(A))

LUCIANA DE LIMA LEMES (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias. Cuiabá, 30 de 

agosto de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021491-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA AGUIAR (IMPUGNANTE)

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias. Cuiabá, 30 de 

agosto de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021691-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

CELIO FERREIRA GOMES JUNIOR (IMPUGNANTE)

ROBIE BITENCOURT IANHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias. Cuiabá, 30 de 

agosto de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021984-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (REQUERENTE)

ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS 

(REQUERIDO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 30 

de agosto de 2018. Cesar Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1022149-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS DANTAS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (REQUERIDO)

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADVOGADO(A))

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 30 

de agosto de 2018. Cesar Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021692-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

CARLOS ALVES COIMBRA (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)
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CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias. Cuiabá, 30 de 

agosto de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021694-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI VIEIRA DA SILVA (IMPUGNANTE)

ROBIE BITENCOURT IANHES (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias. Cuiabá, 30 de 

agosto de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021695-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

VILSON ALVES DA SILVA (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias. Cuiabá, 30 de 

agosto de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021697-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

WASHINGTON LUIZ ALVES PINTO (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias. Cuiabá, 30 de 

agosto de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021698-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

ADRIANO FERNANDES DE ALMEIDA (IMPUGNANTE)

ROBIE BITENCOURT IANHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias. Cuiabá, 30 de 

agosto de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1022036-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(IMPUGNADO)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (IMPUGNADO)

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (IMPUGNADO)

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS 

(IMPUGNADO)

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (IMPUGNADO)

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (IMPUGNADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (IMPUGNADO)

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias. Cuiabá, 30 de 

agosto de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1022421-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK (ADVOGADO(A))

MIRANDA E BARROSO LTDA (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 
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CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 30 

de agosto de 2018. Cesar Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-295 RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA 

FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO

Processo Número: 1023529-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FEITOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DROGASARAH MEDICAMENTOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

MAXMED MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

DROGARIA DROGA CHICK LIMITADA - EPP (REQUERIDO)

 

Visto. Nos termos da consulta nº 0167203-48.2016.8.11.0000[1] elaborada 

pelo Cartório Distribuidor da comarca de Cuiabá, a qual dispõe que os 

incidentes processuais relacionados aos processos físicos deverão 

tramitar fisicamente, determino a intimação da parte autora para que 

proceda a devida distribuição. Às providências. [1] [1] (...) 7. Não 

obstante, a fim de sanar a pertinente dúvida do Distribuidor da Comarca de 

Cuiabá, ressalto que os processos distribuídos por conexão ou 

dependência naqueles processos já distribuídos fisicamente, deverão ser 

considerados como um incidente processual. 8. Logo, todos os incidentes 

relacionados a processos que tramitam fisicamente deverão tramitar 

fisicamente, até seu arquivamento. (...)

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1022633-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO BRITO LIRA (ADVOGADO(A))

ELETRO HIDRO LTDA (REQUERENTE)

EDER MENDONCA DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS (ADVOGADO(A))

MURILO CASTRO DE MELO (ADVOGADO(A))

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias. Cuiabá, 30 de 

agosto de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-97 DISCRIMINATÓRIA

Processo Número: 1024974-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JC RESTAURANTE FORTALEZA DE MINAS LTDA - EPP (AUTOR(A))

ANDRESSA KARINA ROCHA ATANASIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (RÉU)

 

Visto. Assim, intime-se o requerente para no prazo de 15 dias úteis, juntar 

o comprovante de recolhimento das custas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024549-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA GABRIELA GEHLEN (ADVOGADO(A))

DAVID GARON CARVALHO (ADVOGADO(A))

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Visto. Trata-se de Impugnação de Crédito interposta por Banco 

Volkswagen S/a, por dependência aos autos da Recuperação Judicial de 

Luis Cesar Kawasaki & Cia Ltda, conforme autorizado pelo artigo 13, da 

Lei N.º 11.101/2005. Assim, intime-se a devedora 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 a 

Administradora 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. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1014746-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PIO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

VANDER JOSE PASETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 30 

de agosto de 2018. Cesar Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1080794 Nr: 1949-94.2016.811.0041

 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: CHINA CONSTRUCTION BANK(BRASIL) BANCO 

MULTIPLO S/A - CCB BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, JOÃO 

BORGES DE OLIVEIRA JÚNIOR, LÁZARO QUEIROZ BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAIANA KATHERINE MENEZES 

FOLLMANN - OAB:18024/O

 Vistos.

Em consulta ao sistema Apolo, verifica-se que o presente feito está 

vinculado a recuperação judicial da empresa Enpa Engenharia e Parceria 

Ltda., nº 29997-63.2016.811.0041 (código n. 1146110), que é de 

competência do Gabinete I.

Assim, declino da competência para o Juízo do Gabinete I desta 1ª Vara 

Cível de Cuiabá, devendo o Gestor Judiciário promover a adequada 

redistribuição do feito, certificando-se o necessário.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá, 20 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1135217 Nr: 25185-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, 

VALDIR CHITOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Vistos.

Em consulta ao sistema Apolo, verifica-se que o presente feito está 

vinculado a recuperação judicial da empresa Neva Comércio e 

Representações Eireli nº 577-13.2016.811.0041 (código n. 1078553), que 

é de competência do Gabinete I.

Assim, declino da competência para o Juízo do Gabinete I desta 1ª Vara 

Cível de Cuiabá, devendo o Gestor Judiciário promover a adequada 

redistribuição do feito., certificando-se o necessário.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá, 20 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 847020 Nr: 50570-30.2013.811.0041

 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: OSVALDO VIEIRA DOS SANTOS, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - 

OAB:7387-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCO BÖHMER - 

OAB:88807

 Vistos.Trata-se de habilitação de crédito trabalhista proposta por Osvaldo 

Vieira dos Santos, almejando a inclusão de seu crédito no quadro-geral de 

credores da recuperação judicial de Ap serviços Agronômicos 

Ltda.Compulsando os autos, verifica-se a parte autora deixou de 

colacionar os documentos indispensáveis à propositura desta ação. 

Dessa maneira, consoante art. 9º da LRF, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze dias) dias, trazer aos autos os seguintes 

documentos: a) cópia da sentença (ou ata da audiência de conciliação, se 

for o caso); b) certidão do trânsito em julgado; c) cálculo pormenorizado 

da justiça especializada atualizado até a data do pedido de recuperação 

judicial; d) documentos pessoais da parte autora, inclusive CTPS e e) 

comprovante de endereço.Com a manifestação, intime-se o administrador 

judicial para se pronunciar em igual prazo, oportunidade em que deverá 

indicar: a) se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de 

recuperação judicial; b) se o valor que se pretende habilitar está composto 

exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador 

(exceto FGTS, INSS e IRPF, salvo nos casos de acordo quando deverá 

habilitar o valor integral) e c) o valor do crédito atualizado até a data do 

pedido de recuperação judicial, caso não tenha sido obedecida a 

determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente.Após, certifique-se e 

conclusos.Às providências.Cuiabá, 22 de agosto de 2018. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 913663 Nr: 39301-57.2014.811.0041

 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: OI S/A, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13241-A, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - 

OAB:14.099/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO MACEDO LOBO - 

OAB:14615/GO, REGINALDO ARÉDIO FERREIRA FILHO - 

OAB:11.295/GO, VICTOR RODRIGO DE ELIAS - OAB:38767

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao 

petitório de fls. 34/36.

Ato contínuo, intime-se a recuperanda para se pronunciar, em igual prazo.

Após, conclusos.

Às providências

Cuiabá, 22 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 890781 Nr: 23738-23.2014.811.0041

 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: LUCIMAR DE SOUZA LIRA DOS SANTOS, BRUNO 

OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁDILA ARRUDA SAFI - 

OAB:3611-B/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCO BÖHMER - 

OAB:88807

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao 

petitório de fls. 40/41.

Após, conclusos.

Às providências

Cuiabá, 22 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 867816 Nr: 7786-04.2014.811.0041

 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: NÉLIO MEDRADO DOS SANTOS, MILTON VIZINI 

CORRÊA JÚNIOR, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - 

OAB:9.779/MT, SANDRA OLIVEIRA BONIFÁCIO - OAB:OAB/MT 6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6.218/MT

 Diante do exposto, julgo parcialmente 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 o valor no 

quadro-geral de credores da empresa recuperanda o crédito da parte 

autora para que passe a constar o montante de R$ 7.402,12 (sete mil 

quatrocentos e dois reais e doze centavos). Que é consistente em valor 

devido a título de verbas indenizatórias no valor de 6.171,80 (seis mil 

cento e setenta e um reais e oitenta centavos) somados com as parcelas 

do FGTS no valor de R$ 1.230,30 (mil duzentos e trinta reais e trinta 

centavos).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.Publ ique-se.  Int imem-se . 

Cumpra-se.Cuiabá, 23 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães
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 Cod. Proc.: 1133599 Nr: 24450-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:83492 , LEANDRO MARTINS PARREIRA - OAB:86.037, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAIANA KATHERINE MENEZES 

FOLLMANN - OAB:18024/O

 Vistos.

Em consulta ao sistema Apolo, verifica-se que o presente feito está 

vinculado a recuperação judicial da empresa Enpa Engenharia e Parceria 

Ltda., nº 29997-63.2016.811.0041 (código n. 1146110), que é de 

competência do Gabinete I.

Assim, declino da competência para o Juízo do Gabinete I desta 1ª Vara 

Cível de Cuiabá, devendo o Gestor Judiciário promover a adequada 

redistribuição do feito, certificando-se o necessário.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá, 20 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1032143 Nr: 37796-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA COTTON KING LTDA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO EGLAIR POSSAMAI, ROMARIO 

POSSAMAI, MANOEL DRESCH, MILTON APARECIDO RIBEIRO DE 

OLIVEIRA, ODAIR FERNANDES MASSON, ARON DRESCH, JOSÉ LUIZ 

PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINI NÉSPOLI - 

OAB:9.229/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de intimação dos 

advogados da decisão/despacho proferido dia 19/12/2016, colaciono-o 

para tal fim: 1 – Intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) 

manifestar sobre a contestação e documentos com esta apresentados por 

GILBERTO EGLAIR POSSAMAI e ROMÁRIO POSSAMAI (fls. 375/466 – vol. 

02), nos termos do art. 437, caput e §1º do NCPC; bem como para, no 

mesmo prazo promover a citação dos demais réus;2 – Determino que a 

Secretaria cumpra imediatamente a decisão de fl. 536 (vol. 03), 

certificando as devoluções dos mandados e eventual decurso de prazo, 

bem assim requisitar aqueles que ainda estejam com os respectivos 

Oficiais de Justiça;3 – Indefiro o pedido do autor para que a citação do 

corréu ODAIR FERNANDES MASSON ocorra na pessoa do também 

requerido MILTON APARECIDO RIBEIRO;

4 – Defiro o pedido do autor para renovação da citação do corréu ODAIR 

FERNANDES MASSON, no endereço declinado na petição de fls. 540/543 

(vol. 03), contudo, não na forma requerida, de modo que determino seja 

realizada VIA CARTA, nos termos do art. 248 e seus parágrafos do NCPC, 

sem constar a liminar revogada. Expeça-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 894849 Nr: 26391-95.2014.811.0041

 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: SINDICATO DOS MOTORISTAS, PROFISSIONAIS E 

TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORT, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 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: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:10.889-O/MT, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022/O-MT, 

FABRINA ELY GOUVEA - OAB:6638-MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032/MT

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para se manifestar nos autos 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1258818 Nr: 23965-08.2017.811.0041

 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: LUCIANA SANTOS VIEIRA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MONICA GRACIELA MANTOVANI NALDI - OAB:8789, 

RONALDO COSTA DE SOUZA - OAB:7630/MT

 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.

Intime-se o administrador judicial para em 05 (cinco) dias, manifestar-se 

quanto aos petitórios de fls. 23/33 e 34/35.

Às providências.

Às providências

Cuiabá, 17 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 787773 Nr: 41702-97.2012.811.0041

 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: EGIDIO MARQUES DA GUIA, MILTON VIZINI CORRÊA 

JÚNIOR, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779, GUARACY CARLOS SOUZA - OAB:3287/MT, 

MAURICIO SALES F. DE MORAES - OAB:0AB/MT 14.826, MILTON 

VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3.076-A/MT, TONY VITOR SANTOS 

SOUZA - OAB:10460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, DIRCEU MARCELO HOFFMANN - OAB:16538, MARCO 

AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT, VERÔNICA LAURA 

CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950 OAB/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para em 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao 

petitório de fls. 45/47.

Após, conclusos.

Às providências

Cuiabá, 17 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 781863 Nr: 35482-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO RUMACHELLA DOS SANTOS, SEBASTIÃO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E 

INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MASSAO MIYAMOTO 

NAVARRETE - OAB:OAB/PR 18.578, LUCIEN F. F. PAVONI - OAB:6.525 
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MT, MARCOS RIBERTO VOLPATO - OAB:29669/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, THAÍS SVERSUT - OAB:9634/OAB-MT, VERONICA 

LAURA DE CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950

 Vistos.

Oficie-se à 1ª Vara do Trabalho de Maringá/PR, requerendo informações 

acerca do ofício nº 1401/2017.

Após, considerando a certidão de fl. 49, intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para manifestar-se em 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 17 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1263291 Nr: 25540-51.2017.811.0041

 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: REINALDO MENDES LUZ JUNIOR, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS, G. V. FILHO EIRELI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS MSR 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:, UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - OAB:, 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - OAB:20812/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto 

aos petitórios de fls. 38/48 e 50/53.

Com a manifestação, dê-se vista ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Às providências

Cuiabá, 17 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 782404 Nr: 36044-92.2012.811.0041

 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: SOLANGE APARECIDA RIBEIRO, SEBASTIÃO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCH ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E 

INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORACY RHAYSSA PEREIRA 

CRUZ - OAB:OAB/GO-25.162, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT, ZAIDA MARIA PEREIRA CRUZ - OAB:14291/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Vistos.

Intime-se a recuperanda para se manifestar, em 05(cinco) dias, acerca do 

pleito inicial.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

 Às providências.

Cuiabá, 22 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1146011 Nr: 29957-81.2016.811.0041

 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: SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA DA 

CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DA REGIÃO NORTE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MONICA GRACIELA MANTOVANI NALDI - OAB:8789, 

RONALDO COSTA DE SOUZA - OAB:7630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Vistos.

Intime-se a recuperanda e o administrador judicial para, no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, manifestarem-se quanto ao petitório de fls. 24/29.

Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 22 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152811 Nr: 33013-25.2016.811.0041

 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: EURIPEDES DA SILVA BRITO, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA IRENE SANTOS 

CREMONESE - OAB:16419, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCO BÖHMER - 

OAB:88807

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao 

petitório de fls. 48/49.

Ato contínuo, renove-se a intimação do administrador judicial para se 

pronunciar, em igual prazo.

Após, conclusos.

Às providências

Cuiabá, 22 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206448 Nr: 6991-90.2017.811.0041

 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: WENDER OLIVEIRA LIMA, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA - 

OAB:7.402/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

Intime-se a recuperanda para se manifestar em 05(cinco) dias.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

 Intime-se.

Às providências.

Cuiabá, 22 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1203582 Nr: 5773-27.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ROBERTO ZEPPELLIN, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2.883-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Vistos.

Intime-se a recuperanda e o administrador judicial para, no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, manifestarem-se quanto ao petitório de fls. 46/48.

Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 22 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1212704 Nr: 9222-90.2017.811.0041

 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: JAIR DOS ANJOS SILVA, HOTERLENE LOPES DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBOAVA & VIEGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISÂNGELA FERREIRA LOPES 

DEL NERY - OAB:6.531 OAB/MT, HOTERLENE LOPES DE MORAES - 

OAB:15133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME ABRAÃO SIMÃO 

DE ALMEIDA - OAB:14.535, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247/MT

 Vistos.Trata-se de habilitação de crédito trabalhista proposta por Jair dos 

Anjos Silva, almejando a inclusão de seu crédito no quadro-geral de 

credores da recuperação judicial de Emboava & Viegas Ltda.À fl. 21, este 

juízo determinou a emenda da petição inicial.

A parte autora, às fls. 22/23 informou que as partes conciliaram perante a 

justiça laboral, requerendo, assim, a extinção do feito sem resolução do 

mérito.A administradora judicial opinou pela extinção do presente feito, 

tendo em vista o pedido de desistência formulado pela parte autora.Vieram 

os autos conclusos.É o breve relato. Decido.Diante da manifestação de 

vontade da parte autora constante na petição de fls. 22/23, defiro o pedido 

de desistência da ação, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, 

e julgo extinto o presente feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, VIII, do CPC.Deixo de condenar o requerente em honorários 

advocatícios, vez que a relação processual não chegou a se aperfeiçoar, 

bem como ao pagamento de custas e despesas processuais, ante o 

deferimento inicial.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1284956 Nr: 3251-90.2018.811.0041

 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: MARIO DA CRUZ, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, PAULA REGINA GAMA MARTINS - OAB:13012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6095, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032

 Vistos.

Habilitação de crédito trabalhista proposta por Mario da Cruz em face de 

Tut Transportes Ltda.

Embora devidamente intimada, através de seu patrono, via DJE nº 10226, 

de 27/03/2018, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para se 

manifestar, consoante determinado na decisão de fl. 82.

Deste modo, intime-se o requerente, pessoalmente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, conforme 

preconiza o art. 485, III, §1º, do CPC.

Em caso de descumprimento da determinação acima, certifique-se e 

conclusos.

Intime-se.

Às providências

Cuiabá, 22 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1136516 Nr: 25818-86.2016.811.0041

 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: WILSA CEBALHO DO CARMO, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO 10 PARK LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, WALDEMAR ALVES LOPES - OAB:OAB/MT 15.337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Vistos.

Intime-se a recuperanda e o administrador judicial para, no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, manifestarem-se quanto ao petitório de fls. 57/68.

Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 22 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1230331 Nr: 14933-76.2017.811.0041

 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: NUBIA MARCIA GOMES BELO, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:MT/11.127, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6095, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032/MT

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido, o extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, pois o plano não 

alcança as relações constituídas após a propositura do pedido da 

recuperação judicial.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.Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor 

da causa em favor do patrono da recuperanda/requerida, com fundamento 

no art. 85, § 2º, do CPC.Contudo, ficam suspensas as obrigações 

decorrentes da sucumbência, haja vista o deferimento dos benefícios da 

justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.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.: 1205036 Nr: 6481-77.2017.811.0041

 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: DENILSON MODESTO DE OLIVEIRA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, VESPER CONSTRUTORA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:250.387/SP, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

THAIS DE LIMA POLATTO - OAB:OAB/SP-D 350.57

 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

 Diante do exposto, julgo parcialmente 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 valor 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), consistente em valor devido a título de 

verbas indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, 

diante do deferimento, neste momento, 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.: 835782 Nr: 40853-91.2013.811.0041

 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: VALÉRIA REGINA CRUZ SANTOS, SEBASTIÃO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E 

INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANIR PASSERINE DA SILVA - 

OAB:55.226/SP, LUCIEN F. F. PAVONI - OAB:6.525 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Vistos.

Intime-se o administrador judicial para em 05 (cinco) dias, manifestar-se 

quanto ao petitório de fls. 151/153.

Às providências.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1191446 Nr: 1858-67.2017.811.0041

 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: JOSELINO JESUS DA SILVA ou JOSELINDO JESUS DA 

SILVA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032

 Vistos.

Verifica-se que a recuperanda não foi regularmente intimada da decisão 

retro, assim, renove-se a sua intimação para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao pedido inicial.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1215351 Nr: 10018-81.2017.811.0041

 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: JOILSON APARECIDO LATORRACA FERREIRA, ALINE 

BARINI NÉSPOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPI ASSESSORIA CONSULTORIA 

PLANEJAMENTO & INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT, ROSANA DIAS DE SOUZA OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

16.104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, Haiana Katherine Menezes Follmann - OAB:OAB/MT 

18024, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Vistos.

Verifica-se que a recuperanda não foi regularmente intimada da decisão 

retro, assim, renove-se a sua intimação para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao pedido inicial.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1111761 Nr: 15401-74.2016.811.0041

 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: JOACIL DA SILVA, FABIO HELENE LESSA, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032

 Vistos.

Verifica-se que a recuperanda não foi regularmente intimada da decisão 

retro, assim, renove-se a sua intimação para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao pedido inicial.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1184460 Nr: 45327-03.2016.811.0041

 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: JOÃO LUIZ SANDANELO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, VANESSA ANGHEBEN GUIRRO - OAB:OAB/MT 12.480

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032

 Vistos.

Verifica-se que a recuperanda não foi regularmente intimada da decisão 

retro, assim, renove-se a sua intimação para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao pedido inicial.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1191457 Nr: 1867-29.2017.811.0041

 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: UENISSON SANCHES SANTANA, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 

16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:OABMT 10889, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 
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OAB:7.680/MT, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022/O-MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, FABRINA ELY GOUVÊA 

F. JUNQUEIRA - OAB:6.638, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032

 Vistos.

Verifica-se que a recuperanda não foi regularmente intimada da decisão 

retro, assim, renove-se a sua intimação para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao pedido inicial.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152911 Nr: 33071-28.2016.811.0041

 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: ODAIR ANDRIOTI, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:17.378, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032

 Vistos.

Verifica-se que a recuperanda não foi regularmente intimada da decisão 

retro, assim, renove-se a sua intimação para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao pedido inicial.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1212706 Nr: 9223-75.2017.811.0041

 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: LUZINETE MOREIRA DA COSTA, 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, FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - OAB:11843/O, WESLEY 

LOPES DA SILVA MARTINS - OAB:15.518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CESAR DE OLIVEIRA 

PEREIRA - OAB:18841, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

Verifica-se que a recuperanda não foi regularmente intimada da decisão 

retro, assim, renove-se a sua intimação para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao pedido inicial.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1232409 Nr: 15669-94.2017.811.0041

 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: LENY PEREIRA RAMOS, RONIMARCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE GENÉTCA SÃO THOMÉ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORREA - OAB:14271/O, RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - 

OAB:14049, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT, LUCIANA MARTINHA HARDMAN DA SILVA - 

OAB:13270 - MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032, 

REALINO DA ROCHA BASTOS - OAB:5.713/MT, RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT, SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA 

BASTOS - OAB:10.525/MT

 Vistos.

Verifica-se que a recuperanda não foi regularmente intimada da decisão 

retro, assim, renove-se a sua intimação para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao pedido inicial.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1104208 Nr: 12230-12.2016.811.0041

 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: PLUGMAIS DISTRIBUIDORA INFORMATICA E 

TELECOMUNICAÇAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, PEDRO 

AUGUSTO MOREIRA DA SILVA, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, Haiana Katherine Menezes Follmann - OAB:OAB/MT 

18024, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR - OAB:7187/MT

 Impulsionando o presente feito, intimo a parte autora para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias quanto à certidão negativa, exarada pelo Sr. 

Oficial de Justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1298570 Nr: 8083-69.2018.811.0041

 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: IVALDIR PAULO MÜHL, TRUST SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR DA AMAZÔNIA S/A E COMÉRCIO - 

MASSA FALIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER BISSOLATTI - 

OAB:211.495/SP, MIRIAN C. RAHMAN MUHL - OAB:4624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Impulsiono o feito, para intimar a Síndica, 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.: 1293322 Nr: 5934-03.2018.811.0041

 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: CLÁUDIA MATIONI DE QUADROS, ALINE BARINI 

NÉSPOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPI ASSESSORIA CONSULTORIA 

PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINI NESPOLI - 

OAB:9229, RUTH AIARDES - OAB:15.463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Impulsiono o feito, para intimar a recuperanda para que se manifeste nos 

autos, no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1245636 Nr: 19793-23.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLE DUARTE DE ARRUDA, DUX ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL MATO GROSSO LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11.640, MARIANA CUNHA PEREIRA - OAB:MT 16.214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT 15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485, JOÃO TITO S. CADEMARTORI NETO - OAB:16.289-A

 Impulsiono o feito, para intimar a recuperanda e o Administrador Judicial, 

para que se manifestem nos autos, no prazo comum de quinze (15) dias 

úteis

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1282363 Nr: 2517-42.2018.811.0041

 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: COTTON KING LTDA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELÍCIO ROSA VALARELLI JUNIOR, INTER 

SOLUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT, ALINE BARINE NESPOLI - OAB:9229MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando os autos, intimo a parte autora para manifestar-se nos 

autos acerca dos Ars negativos de fls. 117 e 118.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1159090 Nr: 35558-68.2016.811.0041

 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 DO BRASIL S/A, DARIUS CANAVARROS 

PALMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. FERREIRA DE SOUZA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIUS CANAVARROS PALMA - 

OAB:7.178B, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda e o administrador judicial para 

que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestem-se nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1126889 Nr: 21685-98.2016.811.0041

 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: MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA, 

LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO OASIS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS NAZARENO P. DE 

OLIVEIRA P. CÂMARA - OAB:11.794/PB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585/PR, 

PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 Certifico que, em razão do decurso do prazo para manifestação do 

Administrador Judicial se manifestar, envio para republicação, a sua 

intimação, para que se manifeste nos autos no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 74711 Nr: 11339-84.1999.811.0041

 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 BRADESCO S/A, JUCILENE APARECIDA DA 

SILVA E COELHO DE SOUSA, RJ CONSULTORIA, PERICIA E 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. CHRISTONI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT, JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA - 

OAB:3686-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE CASTRILLO - OAB:MT 

4678

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento do Administrador 

Judicial, o qual já se encontra devidamente cadastrado, envio para 

republicação, a sua intimação 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.: 1314113 Nr: 11824-20.2018.811.0041

 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: MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME, A. M. V. 

TRANSPORTES LTDA, RONIMARCIO NAVES, M. R. TRANSPORTADORA 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RODOBENS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655/SP

 Certifico que, em razão do não cadastramento do Administrador Judicial, o 

qual já se encontra devidamente cadastrado, envio para republicação, a 

intimação para que se manifeste nos autos no prazo de (05) dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1126880 Nr: 21676-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, 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, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento do Administrador 

Judicial, o qual já se encontra devidamente cadastrado, impulsiono o feito 

para intimá-lo, para que se manifeste nos autos no prazo de cinco 

(05)dias úteis.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027575-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICILHO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA LAURA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

ESPOLIO DE GABRIEL ARCANGELO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, conforme o artigo 260, II, do Código de Processo 

Civil, a missiva não foi encaminhada com todas as peças necessárias, 

sendo ausente a procuração do advogado. Certifico também que, a devida 

parte é beneficiária da gratuidade judiciária. Amanda Meira Florentino 

Gestora Judiciária em substituição

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 900197 Nr: 29985-20.2014.811.0041

 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: FILADELFO DOS REIS DIAS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO RIO VERDE, 

ASSOCIAÇÃO UNIDAS DE FILADELFIA - ASSUF, CLAYTON FELIX ALVES 

DOS SANTOS, ELDA DE ALMEIDA PEREIRA, ANDERSON GONÇALVES 

MACHADO, ARACI PEREIRA CARVALHO SILVA, JOSÉ LUIZ PINTO FILHO, 

MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA PEREIRA, JOSIMAR ROCHA DE 

SOUZA, PEDRO DO NASCIMENTO, REGINALDO DE MARTINS, RONI ELIAS 

CARDOSO, MARIA ROSARIA DE SOUZA NASCIMENTO, MARINES 

APARECIDA DO SANTO SILVA DE SOUZA, JOÃO SOUZA LIMA, ANTONIO 

MARQUES DA SILVA, CECILIA JANETE DE LIMA, GILBERTO ANSELMO 

CAMPOS, JOSE CARLOS RODRIGUES DE MORAIS, SILVIO DIAS, VALMIR 

RIBEIRO PIMENTA, CLEIDE ALVES GARCIA, JONIVAL RODRIGUES DE 

MORAIS, PATRICIA SILVA DA COSTA, EDESON SOUZA DIAS, ELIANE 

PIRES DE CARVALHO, JANETE WODZIK DE RODRIGUES, JOZENI DA 

SILVA MARQUES, ANDREIA LUZIA SOARES PIMENTA, ZENILDA COSTA 

DE ANDRADE, GENI DEBUS, ROMEU DEBUS, JOSE CANDIDO DA SILVA, 

ALMIRO ANTONIO MEES, IRMA FÁTIMA MEES, CLAUDECIR OSCARINO 

CACERE, GREICE KELLY FERREIRA DE FARIA, ADRIANA FERREIRA 

COITO, MAURICIO FELIX CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA 

MORAIS - OAB:15747, José Mauricio Paz Neto - OAB:24301/O, 

PAMELA NATÁLIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - OAB:13.864/MT, 

TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - OAB:18.960/O, THAIS REGINA 

RETORE - OAB:12.689-B, THIAGO MAGANHA DE LIMA - OAB:17.538/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, REJANE CRISLEY BARROZO - OAB:18.831A, 

Youssef Sayah el Atyeh - OAB:22196/A

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por 

Filadelfo dos Reis Dias em face de Integrantes da Associação Rio Verde e 

todos demais invasores.Designada audiência de conciliação pelo juízo 

deprecado à fls. 1093, ocasião em que o autor pugnou pela sua 

redesignação às fls. 1097/1104, revogada pela decisão de fls. 

1168.Citação e liminar cumprida conforme fls. 1200/1213.Contestação às 

fls. 1244/1254, apresentada por Almiro Antonio Mees e Irma Fátima Mees, 

acompanhada dos documentos de fls. 1255/1388.Contestação de Romeu 

Debus às fls. 1389/1397, acompanha dos documentos de fls. 

1398/1570.Pedido de reconsideração às fls. 1576/1579.Manifestação da 

Defensoria Pública às fls. 1590.Manifestação do autor às fls. 1593/1595, 

informando de nova invasão nas terras. Documentos de fls. 

1 5 9 6 / 1 6 1 4 . N o v o  p e d i d o  d e  r e c o n s i d e r a ç ã o  à s  f l s . 

1624/1625.Manifestação da Defensoria Pública às fls. 1636/1639, 

informando a venda de lotes pelo autor da área invadida.Manifestação do 

autor as fls. 1640/1644 e fls. 1647/1648 informando o desinteresse na 

composição. Manifestação Ministerial informando a inexistência de citação 

por edital.É o relatório.Fundamento.DECIDO.Considerando a noticia de nova 

invasão no imóvel objeto da ação, determino seja elaborado um laudo de 

constatação, a fim de serem identificados os possíveis invasores, de 

forma a constatar a ocorrência do crime de desobediência. E mais, 

certifique-se quanto ao cumprimento da decisão proferida às fls. 257/251, 

onde fora determinada a citação por edital. Se não cumprida, providencie o 

seu imediato cumprimento.Cumpridas as determinações acima, dê-se vista 

ao digno representante do Ministério Público Estadual para 

manifestação.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 848633 Nr: 51955-13.2013.811.0041

 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: ANTONIO DONIZETE AGUILERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RUIZ GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8.233, DIEGO GOMES DA SILVA 

LESSI - OAB:15.159, JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - OAB:4700, 

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT, PAULO 

CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4659/MT, RODRIGO LEITE DA COSTA - 

OAB:20362/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20171/O, ANDRÉ LUIZ LOPES VITURINO - OAB:, CAIQUE 

TADAO DE ALMEIDA GODOES - OAB:, FABIANA SCORPIONI 

GONÇALVES - OAB:7.636/MT, LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT, MARCOS ALEXSANDRO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:, PASCOAL SANTULLO NETO - OAB:12867, PAULO ROBERTO 

DOS SANTOS JUNIOR - OAB:17.265/MT

 Vistos.

1. Expeça-se a secretaria a certidão sobre eventual trânsito em julgado.

 2. Após, intime-se o réu, para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto às fls. 518/525.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 775660 Nr: 28921-43.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA INACIA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDA MARIA DA CUNHA GUIMARAES, 

MAURO DE SOUSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445 - MT, 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

 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.: 748923 Nr: 544-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ADEMAR CAIXETA DE CASTRO, ADHEMAR 

AUGUSTO DE CASTRO MONTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE LIMA, ORLINDA MEDRADO 

DE LIMA, INGRID AMANDA LIMA DOS SANTOS, JOÃO MENDONÇA DA 

SILVA, LUIZ DE ANDRADE, DJALMA MACHADO, EDILSON JERÔNIMO 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL TORRES TABORDA - 

OAB:23.214/MT, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, GEOVANI MENDONÇA DE FREITAS - OAB:11473-A, 

JOSÉ GONÇALVES PICHININ - OAB:2337 - B

 Vistos.

1. Entendo prejudicado o pedido formulado pela parte autora à fl. 636/637, 

visto que já foram expedidos os ofícios ao comitê de acompanhamento de 

conflitos fundiários.

2. Junto neste ato, inclusive, o Ofício 073/2018/CEACF, que informa a 

suspensão do cumprimento de determinações judiciais, sendo que 

inclusive já foi comunicado por esta magistrada ao Presidente do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso e à Corregedora-Geral da Justiça.

3. Expeça-se ofício ao Comitê de Acompanhamento de Conflitos Fundiários 

para que informe, se houve a deliberação para cumprimento da decisão, 

bem como em que fase encontra-se o estudo de situação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 933527 Nr: 51206-59.2014.811.0041

 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: WILSON DA CRUZ XAVIER, CREUZA SOUSA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX CAETANO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY MARIA DA CRUZ 

MENDONÇA - OAB:2100/MT, MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - 

OAB:22418/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA TRUFFI - 

OAB:12.341, WILLIAN REIS DE OLEGÁRIO - OAB:15266

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, retifiquei o nome do advogado dos 
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requerentes no sistema Apolo. Ademais, INTIMO A PARTE AUTORA para, 

querendo, SE MANIFESTAR NA FASE DO ART. 351 CPC. Nada mais,

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 428357 Nr: 10121-35.2010.811.0041

 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: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, ASSOCIAÇÃO DOS 

PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE SÃO SIMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JERÔNIMO CARVALHO DAVID, 

TEREZINHA DE REZENDE DAVID, JERÔNIMO DAVID DIAS DE CAMPOS 

NETO, TEREZA AUGUSTA DE REZENDE DAVID, MANOEL ANTONIO DE 

REZENDE DAVID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA, WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA SILVA 

CAPELÃO - OAB:8.944/MT, WANDE ALVES DINIZ - OAB:10927

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VI do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito e, por conseguinte, revogo a liminar deferida às fls. 254/262.Junto 

neste ato cópia da inicial da ação cód. 774734, bem como do auto de 

constatação e o termo de audiência com a sentença de homologação de 

acordo.Sobrevindo interesse do Ministério Público, este deverá questionar 

a sentença que homologou o acordo entre as partes, eis que não cabe a 

este juízo modifica-la. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios, tendo em vista que mesmos citados o 

réu não ofertou defesa.Dê ciência ao Ministério Público.INTIMO as partes 

habilitadas, via DJE, desta decisão. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com os procedimentos de praxe.Certifique o gestor 

a assinatura dos termos de encerramento e abertura de volumes, tendo 

em vista que as certidões não podem permanecer apócrifas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 566507 Nr: 56634-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE, ESPÓLIO DE 

EDMUND AUGUSTUS ZANINI, THERESE FRANCES ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADARCIR SEIDL JUNIOR - 

OAB:236666, ANTONINO MOURA BORGES - OAB:839-A/MS, JOSMEYR 

ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81717/SP, Ruben Marcos Seidl - 

OAB:235194/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé de que, em cumprimento à Decisão de fl. 285, visto que 

os acordantes Eular Pedro Frare e Claudete Frare já juntaram os 

documentos solicitados, INTIMO os demais acordantes para trazer aos 

autos as certidões de registros dos imóveis atualizados das matrículas 

que foram objeto deste acordo, no prazo de 5 dias. Nada mais.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002404-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKLINE SIQUEIRA SOBRINHO (AUTOR(A))

RENATO FERREIRA COUTINHO (ADVOGADO(A))

CELSO CORREA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (RÉU)

 

Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data para a instalação dos trabalhos periciais, consoante 

documento anexo. Data: 03/10/2018 Horário: 09:30h Local: Avenida Beira 

Rio, n. 675, Apto. 40 - Bairro: Jardim Shangrilá, Cidade: Cuiabá/MT CEP 

78028-420 – Telefones: 65 6052-7636 – (Real Brasil Pericias, Auditorias e 

Avaliações). Obs: - O perito solicita a apresentação pelas partes dos 

seguintes documentos (Petição do Perito de Id. 15067770): a) Ficha 

Cadastral da Unidade Consumidora n.º 307667-6; b) Histórico de Consumo 

da Unidade Consumidora n.º 307667-6, desde a ligação até a data atual; c) 

Histórico de faturas desde a ligação até a data atual; d) Termo de 

Ocorrência de Irregularidade; e) Laudo Emitido pelo IPEM-INMETRO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000952-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA FREITAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012746-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA (ADVOGADO(A))

SULAMITA MONTALTO FONTES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

JULIANA GOMES TAKAYAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS COURACA (EXECUTADO)

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS BARROS DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012746-78.2017.8.11.0041. Numero do 

Processo: 1012746-78.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SULAMITA 

MONTALTO FONTES DE ALMEIDA EXECUTADO: ANTONIO MARCOS 

BARROS DE LIMA, JOAO CARLOS COURACA Vistos. Através da decisão 

do id. 10120184, rejeitou-se os embargos declaratórios e indeferiu-se a 

habilitação do herdeiro testamentário, tendo sido determinado que o 

inventariante fosse pessoalmente intimado para habilitar o Espólio, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito 

executivo (NCPC, 313, § 2º, II), o que restou atendido (id. 10380114), 

oportunidade em que foi solicitado providências (busca de patrimônio do 

executado ANTÔNIO MARCOS BARROS DE LIMA - INFOJUD e RENAJUD). 

Através de petição do id. 10482749 o exequente pleiteou a expedição de 

mandado de penhora dos ativos financeiros do devedor JOÃO CARLOS 

COURAÇA (CPF 477.876.009-34), até o limite do valor da dívida 

executada. Em nova petição (id. 12077617) o exequente pleiteia que os 

executados ANTÔNIO MARCOS BARROS DE LIMA (CPF: 514.530.701-25) 

e JOÃO CARLOS COURAÇA (CPF: 477.876.009-34) sejam incluídos no 

cadastro de inadimplentes, por intermédio do SERASAJUD, bem como 

apresentou cálculo atualizado do débito, e pleiteou o bloqueio via 

BACENJUD. Houve, ainda, pedido para que subsidiariamente, seja 

realizado o bloqueio de 50% (cinquenta por cento) da importância 

encontrada em depósito ou aplicação financeira de titularidade de MARINEI 

APARECIDA SANTANA COURAÇA (CPF: 819.309.411-53) sejam tornados 

indisponíveis, na medida em que a aludida pessoa é casada com o 

devedor JOÃO CARLOS COURAÇA, sob o regime da comunhão parcial de 

bens. Na mesma ocasião, solicitou a “pesquisa de registro de imóveis, no 

ESTADO DO MATO GROSSO, em nome de ANTÔNIO MARCOS BARROS 

DE LIMA (CPF: 514.530.701-25); JOÃO CARLOS COURAÇA (CPF: 

477.876.009-34), e; MARINEI APARECIDA SANTANA COURAÇA (CPF: 

819.309.411-53), por meio do SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE 

IMÓVEIS (SREI)”, bem como a pesquisa através do RENAJUD. Em petição 

do id. 12108595 apresentou-se memória de cálculo da atualização do 

débito exequendo, com reiteração dos pleitos já formulados. Através de 

decisão do id. 13489653 deferiu-se a realização de penhora on-line via 

BACENJUD, ao que expediu-se a ordem, conforme recibo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 51 de 687



protocolamento de bloqueio (id. 13584827). Deferiu-se, ainda, a consulta 

no INFOJUD, cujas respostas estão arquivadas em pasta física própria na 

Secretaria (id. 13659358) e poderão ser consultadas pela parte exequente 

no modo e tempo previstos no artigo 477, §§ 1º e 2º, da CNGC Judicial. A 

resposta do BacenJud encontra-se nos autos (id. 13584827), logrando 

êxito na localização de apenas R$ 3.886,85. Em petição do id. 13796076, o 

exequente aponta que o executado é proprietário de inúmeros móveis, ao 

que acostou aos autos a matrícula de 02 (dois) imóveis, objeto das objeto 

das matrículas de n. 16.285 e 16.286, junto ao Cartório do 7º Ofício de 

Cuiabá, ao que pleiteia providências. É o relatório. Decido. Defiro o 

tratamento do feito como prioridade, em razão da idade do inventariante, 

na forma do que estabelece o CPC em seu artigo 1.048, I e art. 71 da Lei 

10.741/2003. Anote-se no sistema. Com relação ao pedido de 

levantamento de valores, é certo que em apenso ao presente feito existe 

Embargos à Execução na qual são questionados diversos aspecto, dentre 

os quais a legitimidade passiva para o devedor figurar na presente 

demanda. Assim sendo, indefiro, nesta ocasião o levantamento de 

valores. Doutro lado, defiro o pedido de penhora do imóvel de matrícula n. 

16.285, registrado em nome do executado João Carlos Couraça perante o 

7ºServiço Notorial e Registro de Imóveis de Cuiabá /MT, por termo nos 

autos, na medida em que a matrícula encontra-se juntada (id. 13796325 - 

Pág. 1/5) comprovando, assim, a propriedade sobre os mesmos do 

executado. Proceda-se a penhora dos bens imóveis indicados, na forma 

do que estabelece o art. 845, § 1º do CPC[1], lavrando-se termo de 

penhora, na forma do que estabelecem os arts. 838 e 849 ambos do CPC, 

bem como a intimação do executado e de sua esposa da referida penhora, 

na forma do que estabelecem os arts. 841 e 842 ambos do CPC. Na 

hipótese do exeqüente pretender, por presunção absoluta, dar 

conhecimento a terceiros, deverá providenciar o respectivo registro no 

ofício imobiliário, ao que deverá ser-lhe entregue certidão da penhora 

realizada nos autos, conforme estabelecem os arts. 799 e 844 ambos do 

CPC, independentemente de mandado judicial. Desnecessário, nesta 

ocasião a adoção de outras providências para garantia do crédito 

exequendo. Assim sendo, determino que após a lavratura do termo de 

penhora deve ser expedido o competente mandado de avaliação do imóvel 

penhorado. Após, digam as partes quanto ao laudo em 10 (dez) dias. Às 

providências. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá, 13 de agosto 

de 2.018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1]CPC – “Art. 845. 

Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a 

posse, a detenção ou a guarda de terceiros. § 1o A penhora de imóveis, 

independentemente de onde se localizem, quando apresentada certidão da 

respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando 

apresentada certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por 

termo nos autos.”

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012746-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA (ADVOGADO(A))

SULAMITA MONTALTO FONTES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

JULIANA GOMES TAKAYAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS COURACA (EXECUTADO)

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS BARROS DE LIMA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher(em) os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) de 

avaliação a ser(em) expedido(s). A parte interessada poderá consultar 

a t r a v é s  d o  s i t e 

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. 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: 1011513-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

ROBENILTON DE OLIVEIRA DUARTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011513-46.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBENILTON DE OLIVEIRA DUARTE RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Instadas a indicarem as 

provas que pretendem produzir, a parte autora manifestou o interesse na 

produção de prova pericial, contudo, verifico que foi realizada perícia 

médica na audiência de conciliação e não foi juntado nos autos o 

respectivo laudo pericial. Desta feita, indefiro o pedido de produção de 

prova pericial, junte-se aos autos o laudo médico da perícia realizada na 

audiência de conciliação do dia 27.09.2017. Ultimada providência, 

intimem-se as partes para manifestarem-se acerca do laudo médico, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência tácita e preclusão. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de agosto de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1024914-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL V L DE VEICULOS E PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

NESTOR FERNANDES FIDELIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORTOLAN ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

ALX CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA (REQUERIDO)

ALEX MONTANARI ORTOLAN (REQUERIDO)

CLAUDIA MUSSONI ORTOLAN (REQUERIDO)

JBF CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024914-78.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: COMERCIAL V L DE VEICULOS E PECAS LTDA - ME 

REQUERIDO: ORTOLAN ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA - ME, ALX 

CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA, JBF CONSULTORIA TRIBUTARIA 

LTDA, CLAUDIA MUSSONI ORTOLAN, ALEX MONTANARI ORTOLAN 

Vistos. Paulo Donizete da Costa não é parte no processo, de maneira que 

a parte autora deverá regularizar a sua representação processual, 

trazendo aos autos a competente procuração, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019250-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUELSEN RUFINO MENEZES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ERODILCE SANTOS GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019250-03.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSUELSEN RUFINO MENEZES DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Ante o petitório de id. 

11666381, intime-se o perito Dr. Roberto Azevedo para no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC), esclarecer a lesão apontada na perícia 

médica acostada no id. 10464234, vez que os documentos colacionados 

aos autos indicam FRATURA NO TORNOZELO DIREITO. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de Agosto de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022791-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

LUCAS ALVES GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022791-44.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCAS ALVES GONCALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. 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. Posto isso, NOMEIO como 

perito o DRª. MARISA FERNANDA, podendo ser encontrado no consultório 

localizado na CLÍNICA MATERNA, sito à Rua Presidente Arthur Bernardes, 

nº 132, bairro: Duque de Caxias, em Cuiabá/MT – telefone: 3322-3840, que 

deverá responder os quesitos formulados pelas partes. Na forma do art. 

470, II do CPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: 

Informe o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) 

requerente, se é permanente, e se foi causada por acidente 

automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), 

salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 

1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial considerando a 

relevância econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a 

condição financeira das partes e observando que a Requerida pugnou 

pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. O laudo deverá ser apresentado pelo perito no prazo 

de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos (CPC art. 477). 

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado da requerente para que entre 

em contato com sua cliente a fim de informar a data e hora da perícia, para 

que a mesma compareça no consultório do perito nomeado para ser 

avaliada. Defiro o levantamento de 50% dos honorários no início dos 

trabalhos periciais e o restante com a entrega do laudo. Após a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de agosto de 2018. 

Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004271-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANDIR FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004271-36.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

SILVANDIR FERREIRA DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Instadas a indicarem as 

provas que pretendem produzir, a parte autora manifestou o interesse na 

produção de prova pericial, contudo, verifico que foi realizada perícia 

médica na audiência de conciliação e não foi juntado nos autos o 

respectivo laudo pericial. Junte-se aos autos o laudo médico da perícia 

realizada na audiência de conciliação do dia 27.09.2017. Ultimada 

providência, intimem-se as partes para manifestarem-se acerca do laudo 

médico, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência tácita e 

preclusão. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de agosto de 2018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032706-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ARMINDO MARTINS DA CRUZ (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032706-20.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENEDITO ARMINDO MARTINS DA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Diante da informação 

trazida pela ré (id. 13226339), determino a intimação do perito judicial que 

confeccionou o laudo (id. 11160918 pág. 03/04), para prestar os 

esclarecimentos acerca da divergência entre a lesão/membro constatado 

na perícia e os documentos apresentados nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias. Caso necessário, encaminhe-se os autos para CEJUSC, 

para apresentação das informações cadastrais do perito, para sua 

localização. Após, intimem-se as partes para manifestarem, no prazo de 

05 (cinco) dias. Às providências. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028202-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FLORENCIA VILELA DE SOUZA (AUTOR(A))

FLAVIO HENRIQUE VILELA DE SOUZA (AUTOR(A))

LUIZ GONÇALO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIAL EMPREENDIMENTOS TORRES DE VARZEA GRANDE SPE 
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LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1028202-34.2018.8.11.0041 AUTOR(A): FLAVIO HENRIQUE 

VILELA DE SOUZA, MARIA FLORENCIA VILELA DE SOUZA RÉU: 

GERENCIAL EMPREENDIMENTOS TORRES DE VARZEA GRANDE SPE 

LTDA Vistos. A parte autora pretende a concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas judiciais 

necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, não juntou aos autos 

documento que comprove a situação de necessitada. Diante do crescente 

número de pedidos de assistência judiciária gratuita formulada por 

pessoas que não preenchem os requisitos necessários para o seu 

deferimento, bem como diante da disposição prevista na Constituição 

Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida somente “... aos 

que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV), determino a 

intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, comprovar por meio 

de documentos a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento dos 

benefícios da justiça gratuita. Consigno que a autora poderá, ainda, 

proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do 

prazo, certifique-se e concluso. Cuiabá, 28 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012746-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA (ADVOGADO(A))

SULAMITA MONTALTO FONTES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

JULIANA GOMES TAKAYAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS COURACA (EXECUTADO)

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS BARROS DE LIMA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 CGJ/MT, 

impulsiono os autos a fim de Intimar os Executados, na pessoa de seus 

advogados, acerca da penhora efetivada através do Termo de Penhora 

constante do Id. 15076178, no qual foi levado a efeito a penhora de 01 

(um) imóvel localizado na Rua 15 de Novembro, nº 226, de propriedade do 

executado João Carlos Couraça.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005857-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))

TELECIO AIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005857-11.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: TELECIO AIRES REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Considerando a 

interposição do recurso de apelação (id. 10643097), cumpra-se o § 3º do 

art. 1.010 do NCPC. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de Agosto de 

2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1083068 Nr: 2995-21.2016.811.0041

 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: GINA CLÁUDIA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPLAC MATO GROSSO LTDA EPP, CARLOS 

EDUARDO PERES, KATHIUSCIA TAIS FOLLE PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PAIM TRINDADE - 

OAB:26.424/BA, GINA CLÁUDIA AGUIAR - OAB:3.078, POLLIANA DE 

OLIVEIRA FELIX SANTANA - OAB:11.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DPLAC MATO GROSSO LTDA EPP, 

atualmente em local incerto e não sabido CARLOS EDUARDO PERES, Cpf: 

01970361980, Rg: 57728019, brasileiro(a), casado(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido KATHIUSCIA TAIS FOLLE PERES, Cpf: 

70571546153, Rg: 13.459.982-0, brasileiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A autora da ação sublocou um bem imóvel comercial, 

localizado na Avenida Beira Rio, n°. 1.169, no ano de 2014 aos 

representantes da Empresa Deplac, e, aqueles deixaram de pagar por 

alguns meses alugueres, objeto do contrato de locação. Dessa forma a 

autora pleiteia junto ao judiciário que os alugueres, em atraso, sejam 

pagos, com juros, correção, e demais acréscimos contratuais e legais. 

Ocorrre que já passados alguns anos, a citação ainda não ocorrera, pois 

não foi possível localizar as partes CARLOS EDUARDO PERES e 

KATHIUSCIA TAIS FOLLE PERES. Todas as tentativas tornaram-se 

infrutíferas, mesmo a determinada pelo r. juízo, desta Vara, nas empresas 

de telefonia, água, energia, etc. Posteriormente, as inúmeras tentativas de 

citação, fora determinado por este juízo, a citação por Edital de DEPLAC, 

bem como de seus representantes, os sócios CARLOS EDUARDO PERES 

e KATHIUSCIA TAIS FOLLE PERES, para querendo, responder a ação. 

Assim, o presente Edital tem por finalidade tornar cientes as partes 

DEPLAC, bem como seus representantes legais CARLOS EDUARDO 

PERES e KATHIUSCIA TAIS FOLLE PERES da presente ação.

Despacho/Decisão: Processo n. 2995-21.2016.811.0041Código 

1083068Vistos.Considerando as diversas tentativas de citação do 

executado que foram implementadas, defiro o pedido de fl. 106, ao que 

determino a citação da executada Dplac Mato Grosso e de seus 

representantes legais Carlos Eduardo Peres e Kathiuscia Tais Folle Peres 

por edital, com prazo de 30 dias, conforme inciso II, do art. 256, do 

NCPC.Concedo à parte requerente o prazo de 20 (vinte) dias para 

comprovação, nos autos, da publicação dos editais na forma estipulada no 

inciso III do artigo 257 do NCPC, sob pena de extinção do feito sem 

julgamento de mérito. Deve, ainda, o edital ser publicado no DJE e afixado 

no átrio do fórum.Decorrido o prazo do edital e inexistindo defesa por 

parte da requerida, em obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do 

NCPC, nomeio como curador especial, um dos membros da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o curador para 

que manifeste-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Após 

manifestação, diga o requerente, em 10 (dez) dias, quanto ao 

prosseguimento do feito. Às providências. Cumpra-se, com urgência, por 

se tratar de processo incluso na Meta 02/2018-CNJ.Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 22 de maio de 2018.Emerson Luis Pereira CajangoJuiz 

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, JACQUELINE LOPES 

BEZERRA BENEVIDES, digitei.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1106032 Nr: 12974-07.2016.811.0041

 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: ALIRIO MOREIRA SOARES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA HELENA DOS PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO 

MARQUES BARBOSA - OAB:12.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIA HELENA DOS PIRES, Cpf: 

91567408168, Rg: 2667592-7, brasileiro(a), aux. de serviços gerais, 

Telefone 65-3644-0510. 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 despejo com pedido de 

recebimento de alugueis em atraso e danos materiais e tutela de despejo 

movido por ALIRIO MOREIRA SOARES em face de LUCIA HELENA DOS 

PIRES, brasileira, divorciada, empresaria, portadora do RG nº 2667592-7 

SSP/MT e no CPF nº 915.674.081-68. Informa o autor informa que em 

12/06/2014 alugou o imóvel para Srta. Lucia Helena dos Pires para que 

fosse montado um restaurante, todavia, sua inquilina, ora requerida, 

passou a inadimplir com o contrato, inclusive deixando de pagar o IPTU 

referente aos anos de 2015 e 2016, além de parcelas de alugueis 

referentes aos últimos três meses. Que sua inquilina saiu do imóvel objeto 

do litigio e uma terceira pessoa tomou posse do imóvel alegando que a ré 

teria sublocado o imóvel do autor, ficando impedido de retomar o imóvel e 

entregar a carta de pedido de saída da ré se viu obrigado a litigar em juízo. 

Com base na lei do inquilinato o autor pugna: 1) recebimento dos valores 

referente aos meses inadimplidos: janeiro de 2016; fevereiro de 2016 e 

março de 2016, juros correção monetária e multas contratuais,2) valores 

referente ao IPTU de 2015 e o proporcional aos meses de 2016 até a 

efetiva devolução do imóvel, bem como pelo principio da restituição integral 

do lesado requer a condenação ao pagamento de honorários advocatícios 

contratuais que foi obrigado a despender para dar inicio a ação, Pugna 

também por uma liminar para o despejo imediato do terceiro em posse do 

imóvel. À ação foi dado o valor de R$ 6.667,22 (seis mil seiscentos e 

sessenta e sete reais e vinte e dois centavos) para todos os efeitos 

legais. Em sucinto resumo é o que trata a presente ação.

Despacho/Decisão: Processo nº 12974-07.2016.811.0041Código 

1106032Vistos.Considerando as diversas tentativas de citação da 

executada que foram implementadas, defiro o pedido de fl. 104/105, ao 

que determino a citação da executada Lucia Helena dos Pires por edital, 

com prazo de 30 dias, conforme inciso II, do art. 256, do NCPC.Concedo à 

parte requerente o prazo de 20 (vinte) dias para comprovação, nos autos, 

da publicação dos editais na forma estipulada no inciso III do artigo 257 do 

NCPC, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito. Deve, 

ainda, o edital ser publicado no DJE e afixado no átrio do fórum.Decorrido 

o prazo do edital e inexistindo defesa por parte da requerida, em 

obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como 

curador especial, um dos membros da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o curador para que manifeste-se 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Após manifestação, diga o 

requerente, em 10 (dez) dias, quanto ao prosseguimento do feito. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 05 de julho de 2018.Luiz 

Octávio O. Saboia RibeiroJuiz 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, JACQUELINE LOPES 

BEZERRA BENEVIDES, digitei.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 460373 Nr: 29640-93.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABCM - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CARITATIVA 

DOS CAPUCHINHOS MATOGROSSENSES.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO SOUZA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT, JOEVERTON SILVA DE JESUS - OAB:9946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGNALDO SOUZA SOARES, Cpf: 

04767053129, Rg: 0841467-2, Filiação: Josina de Souza Soares, data de 

nascimento: 01/08/1970, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

contador. 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.

Resumo da Inicial: O executado, AGNALDO SOUSA SOARES, firmou com 

a exequente, em 15 de JULHO de 2009, Termo de Confissão de Dívida, no 

valor de R$ 45.494,86 (quarenta e cinco mil quatrocentos e noventa e 

quatro reais e oitenta e seis centavos). O executado não cumpriu suas 

obrigações legais, tornando-se devedor, em 27 de SETEMBRO de 2010, 

data da distribuição da presente ação. O valor atualizado até 18 de JULHO 

de 2018 soma a importância de R$ 143.286,35 (Cento quarenta e três mil 

duzentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos), tendo sido 

infrutíferas todas as tentativas amigáveis para a composição da dívida. 

DESPACHO DE FLS. 32: “Citem-se conforme requerido, acrescida de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado do 

débito (CPC, art. 652-A). (...)”; DESPACHO DE FLS. 95: “Defiro o pedido 

retro, ao que determino a citação do requerido por edital, com prazo de 20 

dias, conforme inciso II, do art. 256, do NCPC”.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 45.494,86 - Valor 

Atualizado: R$ 45.494,86 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo n° 29640-93.2010.811.0041Código 

460373Vistos.Tentada a citação do requerido em diversos locais, inclusive 

através de consulta dos sistemas à disposição deste Juízo e estas 

restaram infrutíferas.Assim sendo, determino:I - defiro o pedido retro, ao 

que determino a citação do requerido por edital, com prazo de 20 dias, 

conforme inciso II, do art. 256, do NCPC.Concedo ao exequente o prazo de 

20 (vinte) dias para comprovação, nos autos, da publicação dos editais na 

forma estipulada no inciso III do artigo 257 do NCPC, sob pena de extinção 

do feito sem julgamento de mérito. Deve, ainda, o edital ser publicado no 

DJE e afixado no átrio do fórum.Decorrido o prazo do edital e inexistindo 

defesa por parte da requerida, em obediência ao disposto no artigo 72, 

inciso II, do NCPC, nomeio como curador especial, um dos membros da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o 

curador para que manifeste-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após manifestação, diga o requerente, em 10 (dez) dias, quanto ao 

prosseguimento do feito. Às providências. Cumpra-se, com urgência, por 

se tratar de processo incluso na Meta 02/2018-CNJ.Cuiabá, 05 de Junho 

de 2.018Emerson Luis Pereira CajangoJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: 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, JACQUELINE LOPES 

BEZERRA BENEVIDES, digitei.

Cuiabá, 29 de agosto de 2018

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 408996 Nr: 687-22.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO GAVIÃO DA ANHANGUERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA VALE RICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANDRE BENZI GIL - 

OAB:202400, IVO MATIAS - OAB:1857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSPORTADORA VALE RICO LTDA, 

CNPJ: 00302067000180, Inscrição Estadual: 13342592-4. 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.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de execução de título extrajudicial.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 19.755,54 - Valor 

Atualizado: R$ 19.755,54 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo nº 687-22.2010.811.0041Código 

408996Vistos.Considerando as diversas tentativas de citação da 

executada que foram implementadas, defiro o pedido de fl. 612, ao que 

determino a citação da executada Transportadora Vale Rico Ltda por 

edital, com prazo de 30 dias, conforme inciso II, do art. 256, do 

NCPC.Concedo à parte requerente o prazo de 20 (vinte) dias para 

comprovação, nos autos, da publicação dos editais na forma estipulada no 

inciso III do artigo 257 do NCPC, sob pena de extinção do feito sem 

julgamento de mérito. Deve, ainda, o edital ser publicado no DJE e afixado 

no átrio do fórum.Decorrido o prazo do edital e inexistindo defesa por 

parte da requerida, em obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do 

NCPC, nomeio como curador especial, um dos membros da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o curador para 

que manifeste-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Após 

manifestação, diga o requerente, em 10 (dez) dias, quanto ao 

prosseguimento do feito. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 

11 de julho de 2018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: 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, JACQUELINE LOPES 

BEZERRA BENEVIDES, digitei.

Cuiabá, 29 de agosto de 2018

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 952651 Nr: 1289-37.2015.811.0041

 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: CEREALPHA CORRETORA DE MERCADORIAS S/C 

LTDA, LEONARDO PERFECTO DE LAVOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARION S/A AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS ARAUJO DA COSTA 

- OAB:OAB/MT 11.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLARION S/A AGROINDUSTRIAL, CNPJ: 

24956666000690. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 30.821,50 (Trinta mil e 

oitocentos e vinte e um reais e cinquenta centavos) especificado na 

petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 

231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 

702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral 

pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento 

de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Resumo da Inicial: Tendo em vista a natureza privada dos contratos 

mercantis havidos entre as partes, considerando que os mesmos têm 

suas datas de cobranças (vencimento) entre 03/03/2011 e 13/05/2011, 

conforme notas fiscais expedidas em anexo, verifica-se que é 

perfeitamente tempestiva a propositura da presente actio, de forma a 

tornar possível o recebimento dos valores devidos pela parte ré. A autora 

é empresa sólida que desenvolve suas atividades empresariais dentro da 

legalidade, cumprindo rigorosamente os ditames da lei. Devido ao seu 

objeto social, qual seja, dedicada à prestação de serviços de corretagem 

de mercadorias no mercado nacional e internacional. Em razão disto, 

recebe suas comissões em razão da atividade realizada. Assim sendo, a 

requerente prestou serviços para a requerida, intermediando a transação 

de grãos entre a mesma e outras empresas, sendo devidos, a partir 

destas operações, os valores referentes às comissões destas. Em tempo, 

valendo-se das negociações entre as partes, a relação negocial entre 

estas se deram mediante os contratos nº 40069692, 40070104, 40070105, 

40071433 (todos contidos na NFe nº 000463); 40070104, 40071546, 

40069692, 40071630, 40070105 (todos contidos na NFe nº 000462 e; 

4465082, 40066723 (contidos na NFe nº 000377), sendo que em nenhum 

deles houve pagamento, sequer parcial. Traduzindo, Excelência, a parte 

autora é credora da importância de R$ 30.821,50 (trinta mil oitocentos e 

vinte e um reais e cinquenta centavos), que deverão ser atualizados até o 

efetivo pagamento pelo devedor, tendo em vista que a somatória 

consignada, exprime os valores obtidos na época dos fatos. Vale 

destacar que das operações referentes aos contratos nº nº 40069692, 

40070104, 40070105, 40071433 (todos contidos na NFe nº 000463); 

40070104, 40071546, 40069692, 40071630, 40070105 (todos contidos na 

NFe nº 000462 e; 4465082, 40066723 (contidos na NFe nº 000377) não 

foram pagos. Assim sendo, denota-se claramente o intuito da requerida 

em furtar-se do pagamento da dívida contraída junto a empresa 

requerente, aplicando o verdadeiro calote na mesma. Registra-se, 

Excelência, que pela análise dos documentos acostados na presente 

vestibular, num primeiro momento a empresa requerida até demonstra 

certo interesse em adimplir com as obrigações contraídas, contudo, diante 

do passar do tempo, sua conduta foi mudando até chegar ao ponto de, 

com má-fé, negar descaradamente o débito cobrado. De modo a constatar 

a veracidade das alegações da parte autora, traz-se cópias dos e-mails 

trocados entre as partes acertando o pagamento, bem como cobrando a 

verba devida. A má-fé da empresa requerida é tamanha que, mesmo 

diante de farta negociação para o recebimento do serviço prestado pela 

autora, a mesma, após ser notificada formalmente para o pagamento da 

verba devida, nega, de forma sorrateira a existência de operação 

mercantil entre as partes, negando, por conseguinte, a dívida contraída. 

Sustenta que não tem comprovante de entrega das mercadorias, contudo, 

nobre Magistrado, como a duplicata é um título de crédito representativo de 

pagamento a ser efetuado pelo sacado, é possível o manejo da ação 

monitória. Razão pela qual, não resta outra alternativa à requerente senão 

em pleitear a presente, para reaver o numerário devido pela requerida, 

como medida da mais lídima justiça.

Despacho/Decisão: Processo n° 1289-37.2015.811.0041Código 

952651Vistos.Tentada a citação da requerida em diversos locais, inclusive 

através de consulta dos sistemas à disposição deste Juízo e estas 

restaram infrutíferas.Assim sendo, determino:I - defiro o pedido retro, ao 

que determino a citação do requerido por edital, com prazo de 20 dias, 

conforme inciso II, do art. 256, do NCPC.Concedo ao exequente o prazo de 

20 (vinte) dias para comprovação, nos autos, da publicação dos editais na 

forma estipulada no inciso III do artigo 257 do NCPC, sob pena de extinção 

do feito sem julgamento de mérito. Deve, ainda, o edital ser publicado no 

DJE e afixado no átrio do fórum.Decorrido o prazo do edital e inexistindo 

defesa por parte da requerida, em obediência ao disposto no artigo 72, 

inciso II, do NCPC, nomeio como curador especial, um dos membros da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o 

curador para que manifeste-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após manifestação, diga o requerente, em 10 (dez) dias, quanto ao 

prosseguimento do feito. Às providências. Cumpra-se, com urgência, por 

se tratar de processo incluso na Meta 02/2018-CNJ.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

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, JACQUELINE LOPES 

BEZERRA BENEVIDES, digitei.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 936229 Nr: 52707-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWARD JOSÉ DA COSTA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - 

OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDWARD JOSÉ DA COSTA AGUIAR, Cpf: 

54453461100, Rg: 707.642 , Filiação: Olivia da Costa Aguiar e Jose 

Moreira Aguiar, data de nascimento: 12/10/1973, 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.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de execução de título executivo 

extrajudicial.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 5.663,84 - Valor 

Atualizado: R$ 5.663,84 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo nº 52707-48.2014.811.0041Código 

936229Vistos.Considerando as diversas tentativas de citação do 

executado que foram implementadas, defiro o pedido de fl. 98, ao que 

determino a citação da executada Edward José Costa Aguiar por edital, 

com prazo de 30 dias, conforme inciso II, do art. 256, do NCPC.Concedo à 

parte requerente o prazo de 20 (vinte) dias para comprovação, nos autos, 

da publicação dos editais na forma estipulada no inciso III do artigo 257 do 

NCPC, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito. Deve, 

ainda, o edital ser publicado no DJE e afixado no átrio do fórum.Decorrido 

o prazo do edital e inexistindo defesa por parte da requerida, em 

obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como 

curador especial, um dos membros da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o curador para que manifeste-se 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Após manifestação, diga o 

requerente, em 10 (dez) dias, quanto ao prosseguimento do feito. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 15 de Agosto de 2018.Luiz 

Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: 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, JACQUELINE LOPES 

BEZERRA BENEVIDES, digitei.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1136694 Nr: 25933-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELITO ALVES ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIS MODESTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE LUIS MODESTO, Cpf: 21693909871, 

Rg: 26246052-X, Filiação: Aparecida de Fatima Massecatto Modesto e 

Jose Carlos Modesto, data de nascimento: 21/12/1979, brasileiro(a), 

divorciado(a), empresário. 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.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de execução de título executivo 

extrajudicial.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 30.655,65 - Valor 

Atualizado: R$ 30.655,65 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Tentada a citação do requerido em diversos 

locais, inclusive através de consulta através dos sistemas à disposição 

deste Juízo estas restaram infrutíferas.Assim sendo, determino:I - defiro o 

pedido retro, ao que determino a citação do requerido por edital, com 

prazo de 20 dias, conforme inciso II, do art. 256, do NCPC.Concedo ao 

exequente o prazo de 20 (vinte) dias para comprovação, nos autos, da 

publicação dos editais na forma estipulada no inciso III do artigo 257 do 

NCPC, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito. Deve, 

ainda, o edital ser publicado no DJE e afixado no átrio do fórum.Decorrido 

o prazo do edital e inexistindo defesa por parte da requerida, em 

obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como 

curador especial, um dos membros da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o curador para que manifeste-se 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Após manifestação, diga o 

requerente, em 10 (dez) dias, quanto ao prosseguimento do feito. Às 

providências. Cumpra-se

ADVERTÊNCIA: 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, JACQUELINE LOPES 

BEZERRA BENEVIDES, digitei.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 936229 Nr: 52707-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWARD JOSÉ DA COSTA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - 

OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDWARD JOSÉ DA COSTA AGUIAR, Cpf: 

54453461100, Rg: 707.642 , Filiação: Olivia da Costa Aguiar e Jose 

Moreira Aguiar, data de nascimento: 12/10/1973, 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.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de execução de título executivo 
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extrajudicial.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 5.663,84 - Valor 

Atualizado: R$ 5.663,84 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo nº 52707-48.2014.811.0041Código 

936229Vistos.Considerando as diversas tentativas de citação do 

executado que foram implementadas, defiro o pedido de fl. 98, ao que 

determino a citação da executada Edward José Costa Aguiar por edital, 

com prazo de 30 dias, conforme inciso II, do art. 256, do NCPC.Concedo à 

parte requerente o prazo de 20 (vinte) dias para comprovação, nos autos, 

da publicação dos editais na forma estipulada no inciso III do artigo 257 do 

NCPC, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito. Deve, 

ainda, o edital ser publicado no DJE e afixado no átrio do fórum.Decorrido 

o prazo do edital e inexistindo defesa por parte da requerida, em 

obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como 

curador especial, um dos membros da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o curador para que manifeste-se 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Após manifestação, diga o 

requerente, em 10 (dez) dias, quanto ao prosseguimento do feito. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 15 de Agosto de 2018.Luiz 

Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: 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, JACQUELINE LOPES 

BEZERRA BENEVIDES, digitei.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 880308 Nr: 16957-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRÍCIA CAVALCANTE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR 

(PROC MUNICIPAL) - OAB:12.244-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS RODRIGUES, Cpf: 

00777432960, brasileiro(a), casado(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.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de execução de título executivo 

extrajudicial contra devedor solvente.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 72.314,80 - Valor 

Atualizado: R$ 72.314,80 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo n. 16957-82.2014.811.0041Código 

880308Vistos.Considerando as diversas tentativas de citação do 

executado que foram implementadas, defiro o pedido de fl. 154, ao que 

determino a citação do executado MARCOS RODRIGUES por edital, com 

prazo de 30 dias, conforme inciso II, do art. 256, do NCPC.Concedo à parte 

requerente o prazo de 20 (vinte) dias para comprovação, nos autos, da 

publicação dos editais na forma estipulada no inciso III do artigo 257 do 

NCPC, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito. Deve, 

ainda, o edital ser publicado no DJE e afixado no átrio do fórum.Decorrido 

o prazo do edital e inexistindo defesa por parte da requerida, em 

obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como 

curador especial, um dos membros da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o curador para que manifeste-se 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Após manifestação, diga o 

requerente, em 10 (dez) dias, quanto ao prosseguimento do feito. 

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.Em 

sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta de 

Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a penhora 

quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, 

que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, após o que a 

parte executada deverá ser devidamente intimada por correio para 

manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 841, § 2º, e 

854, § 3º).Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, 

manifeste-se a parte exequente, requerendo o que entender de direito, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 26 de junho de 2018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: 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, JACQUELINE LOPES 

BEZERRA BENEVIDES, digitei.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 880308 Nr: 16957-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRÍCIA CAVALCANTE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR 

(PROC MUNICIPAL) - OAB:12.244-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS RODRIGUES, Cpf: 

00777432960, brasileiro(a), casado(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.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de execução de título executivo 

extrajudicial contra devedor solvente.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 72.314,80 - Valor 

Atualizado: R$ 72.314,80 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo n. 16957-82.2014.811.0041Código 

880308Vistos.Considerando as diversas tentativas de citação do 

executado que foram implementadas, defiro o pedido de fl. 154, ao que 

determino a citação do executado MARCOS RODRIGUES por edital, com 

prazo de 30 dias, conforme inciso II, do art. 256, do NCPC.Concedo à parte 

requerente o prazo de 20 (vinte) dias para comprovação, nos autos, da 

publicação dos editais na forma estipulada no inciso III do artigo 257 do 

NCPC, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito. Deve, 

ainda, o edital ser publicado no DJE e afixado no átrio do fórum.Decorrido 

o prazo do edital e inexistindo defesa por parte da requerida, em 

obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como 

curador especial, um dos membros da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o curador para que manifeste-se 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Após manifestação, diga o 

requerente, em 10 (dez) dias, quanto ao prosseguimento do feito. 

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 
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perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.Em 

sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta de 

Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a penhora 

quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, 

que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, após o que a 

parte executada deverá ser devidamente intimada por correio para 

manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 841, § 2º, e 

854, § 3º).Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, 

manifeste-se a parte exequente, requerendo o que entender de direito, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 26 de junho de 2018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: 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, JACQUELINE LOPES 

BEZERRA BENEVIDES, digitei.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 924981 Nr: 46464-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO, JOSÉ CARLOS DORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLY MARTINS DE SOUZA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO JOSÉ MELATTI - 

OAB:11096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DANIELLY MARTINS DE SOUZA CASTRO, 

Cpf: 70058040153, Rg: 1295261-3, 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.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de execução de título executivo 

extrajudicial. O exequente é credor da executada na quantia de R$ 

4.363,80 (quatro mil, trezentos e sessenta e três reais e oitenta centavos), 

fundada em título executivo extrajudicial de crédito certo, líquido e exigível. 

Em face da impossibilidade do cumprimento espontâneo, uma vez quea 

parte executada não efetivou até a presente data o pagamento do débito, 

estando inadimplente.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 4.363,80 - Valor 

Atualizado: R$ 4.363,80 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo nº 46464-88.2014.811.0041Código 

924981Vistos.Considerando as diversas tentativas de citação do 

executado que foram implementadas, defiro o pedido de fl. 93, ao que 

determino a citação da executada Danielly Martins de Souza Castro por 

edital, com prazo de 30 dias, conforme inciso II, do art. 256, do 

NCPC.Concedo à parte requerente o prazo de 20 (vinte) dias para 

comprovação, nos autos, da publicação dos editais na forma estipulada no 

inciso III do artigo 257 do NCPC, sob pena de extinção do feito sem 

julgamento de mérito. Deve, ainda, o edital ser publicado no DJE e afixado 

no átrio do fórum.Decorrido o prazo do edital e inexistindo defesa por 

parte da requerida, em obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do 

NCPC, nomeio como curador especial, um dos membros da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o curador para 

que manifeste-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Após 

manifestação, diga o requerente, em 10 (dez) dias, quanto ao 

prosseguimento do feito. Às providências. Cumpra-se, com urgência, por 

se tratar de processo incluso na Meta 02/2018-CNJ.Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 22 de maio de 2018.Emerson Luis Pereira CajangoJuiz 

de Direito

ADVERTÊNCIA: 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, JACQUELINE LOPES 

BEZERRA BENEVIDES, digitei.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300010 Nr: 13298-12.2007.811.0041

 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: ELIFAZ LEVI PARREIRA, ROSE MARY BOABAID 

PARREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LEONIDAS NASCIMENTO 

VIDIGAL, REGINA MACEDO DE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT, JOÃO PAULO CALVO - OAB:12342, KLEBER 

TOCANTINS MATOS - OAB:4982/MT, THAIS REGINA RETORE - 

OAB:12.689-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESPÓLIO DE LEONIDAS NASCIMENTO 

VIDIGAL, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido REGINA 

MACEDO DE SENA, Cpf: 46850619187, Rg: 391047, brasileiro(a), do lar. 

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 rescisão contratual de compra e 

venda c/c reintegração de posse e indenização por danos morais c/c 

pedido de antecipação de tutela.

Despacho/Decisão: Vistos.Inicialmente, retifique-se o polo passivo desta 

ação no sistema Apolo e na capa dos autos para constar como réus o 

ESPÓLIO DE LEÔNIDAS NASCIMENTO VIDIGAL e a esposa do "de cujus", 

REGINA MACEDO DE SENA.Trata-se de ação de rescisão de contrato de 

compra e venda de imóvel c/c reintegração de posse ajuizada 05/07/2007, 

cuja sentença proferida em 25/08/2009 (fls. 74-84) foi anulada pelo 

egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 10/07/2013 (fls. 

229-237.Desde então, o processo vem tramitando sem que a parte autora 

logre êxito em promover a citação da parte ré, sobretudo em razão da 

notícia do falecimento do Sr. Leônidas Nascimento Vidigal.Não obstante a 

isso, em consulta ao sistema Apolo foi possível constatar que não é 

exclusividade deste processo a dificuldade de citação da parte ré, seja do 

espólio, na pessoa dos seus herdeiros/sucessores, ou da corré Regina 

Macedo de Sena.Desta feita, DEFIRO o pedido de fl. 294, de citação 

editalícia do "Espólio de Leônidas Nascimento Vidigal" e da corré "Regina 

Macedo de Sena", esposa do "de cujus", sendo a citação daquele na 

pessoa desta ou de seus herdeiros/sucessores, dentre estes as suas 

filhas Danielle Sena Vidigal e Helene Sena Vidigal, à luz dos princípios da 

celeridade, economia processual, primazia do julgamento do mérito e da 

instrumentalidade das formas.Expeça-se o competente edital com prazo 

de 20 (vinte) dias, bem como a observância de que lhes será nomeado 

curador especial em caso de revelia.Por fim, quanto ao petitório de fls. 

295-317, não verifico a superveniência de modificação dos elementos 

fáticos-jurídicos que serviram de fundamento para a decisão de fl. 275 

que indeferiu semelhante pedido de fls. 264-274.Sem prejuízo, expeça-se 

mandado de constatação para averiguação de quem e a que título está 

ocupando o imóvel objeto do contrato que instrui a presente ação.Às 

providências. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JACQUELINE LOPES 

BEZERRA BENEVIDES, digitei.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1136694 Nr: 25933-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELITO ALVES ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIS MODESTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE LUIS MODESTO, Cpf: 21693909871, 

Rg: 26246052-X, Filiação: Aparecida de Fatima Massecatto Modesto e 

Jose Carlos Modesto, data de nascimento: 21/12/1979, brasileiro(a), 

divorciado(a), empresário. 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.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de execução de título executivo 

extrajudicial.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 30.655,65 - Valor 

Atualizado: R$ 30.655,65 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Tentada a citação do requerido em diversos 

locais, inclusive através de consulta através dos sistemas à disposição 

deste Juízo estas restaram infrutíferas.Assim sendo, determino:I - defiro o 

pedido retro, ao que determino a citação do requerido por edital, com 

prazo de 20 dias, conforme inciso II, do art. 256, do NCPC.Concedo ao 

exequente o prazo de 20 (vinte) dias para comprovação, nos autos, da 

publicação dos editais na forma estipulada no inciso III do artigo 257 do 

NCPC, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito. Deve, 

ainda, o edital ser publicado no DJE e afixado no átrio do fórum.Decorrido 

o prazo do edital e inexistindo defesa por parte da requerida, em 

obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como 

curador especial, um dos membros da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o curador para que manifeste-se 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Após manifestação, diga o 

requerente, em 10 (dez) dias, quanto ao prosseguimento do feito. Às 

providências. Cumpra-se

ADVERTÊNCIA: 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, JACQUELINE LOPES 

BEZERRA BENEVIDES, digitei.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 924981 Nr: 46464-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO, JOSÉ CARLOS DORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLY MARTINS DE SOUZA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO JOSÉ MELATTI - 

OAB:11096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DANIELLY MARTINS DE SOUZA CASTRO, 

Cpf: 70058040153, Rg: 1295261-3, 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.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de execução de título executivo 

extrajudicial.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 4.363,80 - Valor 

Atualizado: R$ 4.363,80 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo nº 46464-88.2014.811.0041Código 

924981Vistos.Considerando as diversas tentativas de citação do 

executado que foram implementadas, defiro o pedido de fl. 93, ao que 

determino a citação da executada Danielly Martins de Souza Castro por 

edital, com prazo de 30 dias, conforme inciso II, do art. 256, do 

NCPC.Concedo à parte requerente o prazo de 20 (vinte) dias para 

comprovação, nos autos, da publicação dos editais na forma estipulada no 

inciso III do artigo 257 do NCPC, sob pena de extinção do feito sem 

julgamento de mérito. Deve, ainda, o edital ser publicado no DJE e afixado 

no átrio do fórum.Decorrido o prazo do edital e inexistindo defesa por 

parte da requerida, em obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do 

NCPC, nomeio como curador especial, um dos membros da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o curador para 

que manifeste-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Após 

manifestação, diga o requerente, em 10 (dez) dias, quanto ao 

prosseguimento do feito. Às providências. Cumpra-se, com urgência, por 

se tratar de processo incluso na Meta 02/2018-CNJ.Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 22 de maio de 2018.Emerson Luis Pereira CajangoJuiz 

de Direito

ADVERTÊNCIA: 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, JACQUELINE LOPES 

BEZERRA BENEVIDES, digitei.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 766750 Nr: 19521-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANIA DOS ESPETOS COMERCIO DE CARNES 

E BUFFET LTDA, CLEBER LEANDRO DE ALMEIDA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, PAULA TEIXEIRA DA SILVA - OAB:15232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SORAYA MARANHÃO BAGIO - 

OAB:8079/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MANIA DOS ESPETOS COMERCIO DE 

CARNES E BUFFET LTDA, CNPJ: 14490057000120. 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.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE EXECUÇÃO - Ação proposta por Televisão 

Centro América Ltda em face de Mania dos Espetos Comércio de Carnes e 

Buffet Ltda e Cleber Leandro de Almeida Nascimento. Requer a citação da 
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executada para que efetur o pagamento do valor de R$ 8.742,39 (oito mil, 

setecentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$0,00

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 914393 Nr: 39770-06.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. R. CORTEZ & CIA LTDA - EPP, ANTONIO ROBERTO 

CORTEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARICELMA VIEIRA FERREIRA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. COSTA OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 13.953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT

 Vistos.

Indefiro por ora a homologação do acordo de fls. 262, eis que não fora 

devidamente assinado pela requerida. Desta forma, considerando que a 

homologação do acordo gerara ônus e obrigações entre as partes, 

indispensável é a sua anuência para tanto.

Posto isto, intimem-se a requerida para que em 10 (cinco) dias, regularize 

sua anuência, comparecendo aos autos devidamente representado para a 

homologação do acordo acostados aos autos.

 Intime-se. Cumpra-se com urgência pr tratar-se de feito inserido na Meta 

2/2018 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 908370 Nr: 35765-38.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ LIRA, ALCILENE GUIA DE OLIVEIRA 

LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATYANE FIORI DA SILVA - 

OAB:15.381/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:3273/MT

 Código 908370

Vistos

 O processo encontra-se pendente de realização de prova pericial 

pleiteada por ambas as partes. A perita judicial apresentou proposta de 

honorários, mas não houve manifestação acerca da mesma ou 

recolhimento (fl. 269).

Os autores foram intimados para manifestar interesse no impulso do feito, 

sob pena de extinção (fl. 270), mas deixaram o prazo transcorrer in albis 

(fl. 271).

Assim sendo, intime-se os autores, pessoalmente, a impulsionar o feito, 

efetuando o recolhimento dos honorários periciais ou desistindo da prova 

pericial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, sem 

julgamento do mérito, na forma do que estabelece o art. 485 I e II, do CPC.

Às providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo 

incluso na meta 2/2018-CNJ.

Cuiabá, 29 de agosto de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 864795 Nr: 5465-93.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAZIH HANNA JORGE, SELMA GOUVEIA JORGE, 

MICHELE HANNA JORGE, DANIELLA HANNA JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE GREGÓRIO DA SILVA, SEBASTIÃO 

GREGORIO, EDITORA E DISTRIBUIDORA PROGRESSO LTDA, SANDRA 

HELENA DA SILVA XIMENES NASCIMENTO, ABDIAS PEREIRA DA SILVA, 

CARLOS JOSE DA SILVA, MARCIO MONTEIRO, OBRAS SOCIAIS 

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA WANTUIL DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). SEBASTIÃO DA SILVA GREGÓRIO– OAB/MT nº 1.752 

para que no prazo improrrogável de 03 (três) dias (art. 234, §2º), 

RESTITUA os autos a esta secretaria, 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, na forma do art. 431 e §§ 

da CNGC; Na hipótese de não devolução dos autos no prazo estabelecido, 

deve ser procedido conforme estabelece o art. 433 da CNGC, 

expedindo-se o respectivo mandado de busca e apreensão dos autos 

(art. 434 da CNGC), com a respectiva comunicação à OAB subseção de 

Cuiabá, conforme estabelece o inciso II do art. 434 da CNGC; No caso de 

busca e Apreensão do feito, o gestor deverá certificar a regularidade do 

feito e das peças encartadas, bem como certificar o estabelecido no 

inciso I do art. 435 CPC. Na hipótese de não devolução e não localização 

do feito, proceda-se conforme determina o inciso II do art. 435 da CNGC, 

remetendo cópia das peças existentes ao Ministério Público para apuração 

do crime de sonegação de autos, preconizado pelo art. 356, CPP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 460373 Nr: 29640-93.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABCM - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CARITATIVA 

DOS CAPUCHINHOS MATOGROSSENSES.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO SOUZA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT, JOEVERTON SILVA DE JESUS - OAB:9946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora para 

no prazo de 05 (cinco) dias retirar o Edital Expedido, devendo ainda, 

comprovar sua publicação nos termos do disposto no art. 257, Parágrafo 

Único do NCPC. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1102206 Nr: 11432-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RACHEL VAL RAFFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTESUL SERVIÇOS ESPECIAIS DE 

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO JOSE COUTINHO MEDEIROS 

- OAB:7921/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.: 796803 Nr: 3164-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVA CLEIA AZEVEDO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455/MT, PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 16466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para 

acostar aos autos o original do jornal de grande circulação onde consta a 

data da publicação do edital, 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.: 939544 Nr: 54347-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENA LARRANHAGAS MAMEDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR VIANNA DE ARRUDA - 

OAB:10.841/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre a petição de fls. 257, 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.: 1156557 Nr: 34506-37.2016.811.0041

 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: A. A. MORAES COMÉRCIO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIMETAL INDUSTRIA MERTALURGICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na Ação de Cobrança 

promovida por A. A. MORAES COMÉRCIO LTDA em desfavor de BIMETAL 

INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA, para condenar este ao pagamento de 

R$ 11.374,48 (treze mil trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e 

oito centavos), a serem corridos pelo INPC, da data do vencimento, 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º do Novo Código de 

Processo Civil.Certificado o trânsito em jugado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 16 de agosto de 2018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 390159 Nr: 25587-06.2009.811.0041

 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: IVONE GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLINIPREV CONSULTÓRIO MÉDICOS LTDA, 

EVELINE NUNES BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15.440/MT, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO 

CÍVEL, LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - OAB:11445, MOSAR 

FRATARI TAVARES - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LAURA PEREIRA - 

OAB:6.999/MT, HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS - OAB:9.136 - 

MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, SERGENON COELHO 

FERREIRA - OAB:11787/MT

 Vistos.

Considerando a informação de que a parte autora hodiernamente 

encontra-se residindo fora do país, com data de retorno pravisto para final 

de 2019 (fls. 309/312), DETERMINO a suspensão da tramitação da 

presente ação até dezembro/2019.

Após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Mantenha-se a suspensão com a anotação do devido código (191).

Intime-se o perito da presente decisão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 844318 Nr: 48149-67.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA CILENE CARDOSO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A

 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-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para manifestar sobre a petição de fls.83/84, postulando o que 

entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1026801 Nr: 35246-29.2015.811.0041

 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: MANASSES MENDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILERME FERREIRA DE BRITO - OAB:9.982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24549, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte requerida 

Mapfre Vida S.A, intimada na pessoa de seu(s) advogado(s), para no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o recolhimento do restante dos 

honorários periciais (R$600,00). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 754219 Nr: 6188-83.2012.811.0041

 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: HILTON OLIVEIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. M. H. PRODUTOS MÉDICOS HOSPILARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FLORIANO NUNES DIAS - 

OAB:6089, PALLOMA EMANUELLI TORQUATO DA SILVA - 

OAB:15.396/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIO CARLO TEIXEIRA DE 

FRANÇA - OAB:24142/DF, IVAN SCHNEIDER - OAB:15.345/MT, 

JEFERSON AZAMBUJA GOMES - OAB:21755/DF, KAREN RUBIN - 

OAB:10.803/MT, Paula Grasiella Vieira da Maia - OAB:13.819, RONY 

DE ABREU MUNHOZ - OAB:11.972/MT

 Código 754219Vistos Analisando os autos, o que se extrai é que foi 

determinado que as partes especificassem provas que pretendiam 

produzir (fl. 189), ao que o autor pugnou pela produção de prova pericial e 

testemunhal (fl. 190) e o requerido pleiteou o julgamento da lide no estado 

em que se encontra (fls. 191/195).Em decisão de fls. 196 a realização de 

prova pericial (fl. 196), cujo laudo encontra-se às fls. 220/229, 

acompanhado dos documentos de fls. 230/269. Intimou-se as partes para 

manifestar acerca do laudo pericial e apresentação de parecer do 

assistente técnico.O requerido manifestou-se à fl. 271, juntando o laudo 

do assistente técnico de fl. 272/275. O requerente manifestou-se quanto 

ao laudo pericial (fl. 276).Note-se, entretanto, que não houve análise do 

pedido de prova testemunhal. Analisando a demanda existe fato 

controverso consistente na apuração de culpa do requerido ou a culpa 

exclusiva da vítima, e consequente responsabilidade civil (moral e material) 

do demandado. Assim sendo, defiro a produção de:a)prova testemunhal 
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pleiteada pelo autor, ao que deve o rol de testemunha ser depositado em 

Juízo, no prazo máximo de 10 (dez) dias, caso já não exista nos autos, 

cabendo aos procuradores das partes informar ou intimar a testemunhas 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação deste juízo, na forma do que preconiza o art. 

455 do CPC.Nesse aspecto, deve o causídico proceder a intimação da 

testemunha por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (§ 1º do art. 455, CPC), ressalvando que a inércia na 

realização da intimação importa em desistência da inquirição da 

testemunha (§ 3º do art. 455, CPC).Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 25.10.2018 às 16:00 horas.Às providências. 

Cumpra-se com urgência, por se tratar de processo incluso na Meta 

02/2018-CNJ.Cuiabá, 29 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.: 1029100 Nr: 36349-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINETE RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JOSE DA SILVA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 821918 Nr: 28104-42.2013.811.0041

 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: YOUNES ABDEL MASSIH YOUNES, YOUNES A. M. 

YOUNES E CIA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., VOLKSWAGEM DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ALMEIDA CAMPOS 

BORGES - OAB:10.430-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO NOVAES 

CAVALCANTI - OAB:90604/SP

 Ante o exposto, com fulcro no que estabelece o art. 485, VI do CPC, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO com relação ao autor Younes A. M. 

Younes e Cia Ltda – ME. Na forma, ainda, do que estabelece o 487, I do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulados pelo requerente Younes 

Abdel Massih Younes.CONDENO, ainda, os autores ao pagamento das 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em dez por 

cento (10%) do valor da ação, na forma do que estabelece o art. 85, § 2º 

do CPC.P.R.I. Transitado em julgado, observe-se o disposto no art. 611 da 

CNGC, arquivando-se e dando-se baixa.Cumpra-se.Cuiabá, 29 de agosto 

de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 388011 Nr: 23549-21.2009.811.0041

 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: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 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: 10/09/2018

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 401005 Nr: 33535-96.2009.811.0041

 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: ADRIANA REGINA DE LIMA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia – com Dr. Reinaldo Prestes Neto

Data: 25/09/2018

Horário: 13h00min (por ordem de chegada)

Local: Centro Médico CPA – Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 – CPA I 

(fundos do terminal rodoviário) – fone: 3641-7100 / 99635-6009

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone;

- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 905469 Nr: 33887-78.2014.811.0041

 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: JOSÉ TADEU MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, 

DEFENSORIA PUBLICA- CUIABA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerida ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar memoriais finais. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 300010 Nr: 13298-12.2007.811.0041

 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: ELIFAZ LEVI PARREIRA, ROSE MARY BOABAID 

PARREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LEONIDAS NASCIMENTO 

VIDIGAL, REGINA MACEDO DE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT, JOÃO PAULO CALVO - OAB:12342, KLEBER 

TOCANTINS MATOS - OAB:4982/MT, THAIS REGINA RETORE - 

OAB:12.689-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora para 

no prazo de 05 (cinco) dias retirar o Edital Expedido, devendo ainda, 
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comprovar sua publicação nos termos do disposto no art. 257, Parágrafo 

Único do NCPC. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1051773 Nr: 47316-78.2015.811.0041

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 06, 

KEIZE KATIA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL MARIA POMPEU DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser apresentado o COMPROVANTE ORIGINAL emitido pelo 

caixa, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope, bem como a apresentação de 2ª via ou fotocópia 

do comprovante e peticionamento pelo PEA. Poderá também ser emitida a 

guia de recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a 

referida guia devidamente juntada aos autos com o seu respectivo 

comprovante de pagamento. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 936229 Nr: 52707-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWARD JOSÉ DA COSTA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - 

OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora para 

no prazo de 05 (cinco) dias retirar o Edital Expedido, devendo ainda, 

comprovar sua publicação nos termos do disposto no art. 257, Parágrafo 

Único do NCPC. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1025085 Nr: 34341-24.2015.811.0041

 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: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELDER HENRIQUE BORGES, ADRIANO DA 

SILVA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE SOUZA 

LIMA - OAB:20581

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser apresentado o COMPROVANTE ORIGINAL emitido pelo 

caixa, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope, bem como a apresentação de 2ª via ou fotocópia 

do comprovante e peticionamento pelo PEA. Poderá também ser emitida a 

guia de recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a 

referida guia devidamente juntada aos autos com o seu respectivo 

comprovante de pagamento. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 242298 Nr: 10889-97.2006.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PW PEIXOTO DA SILVA, UNIVERSIDADE DE 

CUIABÁ - UNIC, ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, PATRICK 

ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743, BRENO DEL BARCO NEVES - OAB:6743/MT, CLÁUDIO 

STÁBILE RIBEIRO - OAB:3.213/MT, FERNANDO GARCIA BARBOSA - 

OAB:17.134-MT, MAYNA DANTAS DE C SANTOS - OAB:9.052/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seus advogados e via Diário Eletrônico, para querendo, manifestar-se, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, sobre os cálculos acostados às 

fls.513/514. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 432015 Nr: 12033-67.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERVASIO ANTONIO ZANGEROLI, ODETE 

ZANGEROLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DA COSTA QUEIROZ - 

OAB:10.972/MT, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, RODRIGO 

POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 952651 Nr: 1289-37.2015.811.0041

 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: CEREALPHA CORRETORA DE MERCADORIAS S/C 

LTDA, LEONARDO PERFECTO DE LAVOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARION S/A AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS ARAUJO DA COSTA 

- OAB:OAB/MT 11.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora para 

no prazo de 05 (cinco) dias retirar o Edital Expedido, devendo ainda, 

comprovar sua publicação nos termos do disposto no art. 257, Parágrafo 

Único do NCPC. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1165666 Nr: 38232-19.2016.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAY CARLOS FONSECA FILHO, MONICA 

IGREJA LEITE DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:OAB/MT 6.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2.292/MT, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 
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OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6.199 MT, 

JULIANO FABRICIO DE SOUZA - OAB:5480, LUCAS DIAS DE CAMPOS - 

OAB:16929, MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - 

OAB:5930, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3.937, ROBERTO DIAS 

DE CAMPOS - OAB:2.850-A/MT, ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO - 

OAB:15556, TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464/A

 Vistos e etc.

Proferida a decisão de fls. 283/287, os autos vieram conclusos para 

apreciação do petitório da requerente de fl. 288/289, no entanto, durante o 

transcurso do prazo recursal.

Desta feita, retorno os autos a secretaria e somente após, caso não haja 

a interposição de recurso, o que deverá ser devidamente

 certificado nos autos, venham-me conlcusos para apreciação da petição 

de fl. 288/289.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1083068 Nr: 2995-21.2016.811.0041

 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: GINA CLÁUDIA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPLAC MATO GROSSO LTDA EPP, CARLOS 

EDUARDO PERES, KATHIUSCIA TAIS FOLLE PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PAIM TRINDADE - 

OAB:26.424/BA, GINA CLÁUDIA AGUIAR - OAB:3.078, POLLIANA DE 

OLIVEIRA FELIX SANTANA - OAB:11.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora para 

no prazo de 05 (cinco) dias retirar o Edital Expedido, devendo ainda, 

comprovar sua publicação nos termos do disposto no art. 257, Parágrafo 

Único do NCPC. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 408996 Nr: 687-22.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO GAVIÃO DA ANHANGUERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA VALE RICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANDRE BENZI GIL - 

OAB:202400, IVO MATIAS - OAB:1857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora para 

no prazo de 05 (cinco) dias retirar o Edital Expedido, devendo ainda, 

comprovar sua publicação nos termos do disposto no art. 257, Parágrafo 

Único do NCPC. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 924981 Nr: 46464-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO, JOSÉ CARLOS DORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLY MARTINS DE SOUZA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO JOSÉ MELATTI - 

OAB:11096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora para 

no prazo de 05 (cinco) dias retirar o Edital Expedido, devendo ainda, 

comprovar sua publicação nos termos do disposto no art. 257, Parágrafo 

Único do NCPC. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028182-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEA CORREA FERRAZ (AUTOR(A))

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028182-43.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEA CORREA FERRAZ RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de ação ajuizada por LEA CORREA FERRAZ em que 

figura no polo passivo o INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, distribuída para esta Terceira Vara Cível. No entanto, a causa é 

de competência da Vara Especializada da Fazenda Pública, razão pela 

qual declino a competência para uma das Varas Especializadas da 

Fazenda Pública desta Comarca. Às providências. Intime-se. 

Redistribua-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028433-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEORGE JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028433-61.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEORGE JOSE DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de ação ajuizada por JEORGE JOSÉ DA 

SILVA em que figura no polo passivo o INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, distribuída para esta Terceira Vara Cível. No entanto, a 

causa é de competência da Vara Especializada da Fazenda Pública, razão 

pela qual declino a competência para uma das Varas Especializadas da 

Fazenda Pública desta Comarca. Às providências. Intime-se. 

Redistribua-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026934-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

CRISLANY FRASSETTO SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026934-76.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CRISLANY FRASSETTO SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada por CRISLANY 

FRASSETTO SILVA em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A, alegando que foi vítima de acidente de trânsito 

no dia 26.04.2017, que lhe teria ocasionado invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização 

no valor de R$ 37.440,00 (trinta e sete mil quatrocentos e quarenta reais). 

Com a inicial de (id. 9675633 pág. 01/08), vieram os documentos de (ids. 

9675662, 9675672, 9675686, 9675704, 9675730, 9675778, 9675805 pág. 

01/04, 9675820 pág. 01/07. Na audiência de tentativa de conciliação 

realizada por meio da central id. 10847493 pág. 01, não houve proposta de 

acordo. A ré ofertou contestação id. 11152825, tendo a parte autora 

impugnado (id. 11213957). O laudo médico pericial foi juntado id. 10847493 

pág. 03/04. A parte autora manifestou a sua concordância com o laudo 

pericial id. 12282234. Instado a manifestar acerca do laudo, a requerida 

compareceu aos autos concordando com o referido laudo (id. 12488225). 

É o relatório. Decido. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. Da necessidade de realização de pedido administrativo – da 
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falta de interesse processual. Alega a seguradora ré, em síntese, que 

falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Portanto, REJEITO 

a preliminar. Ao continuo, superadas às preliminares, passo a análise do 

mérito. A parte autora interpôs a presente ação objetivando a condenação 

da ré ao pagamento do Seguro Obrigatório – DPVAT, no montante de R$ 

37.440,00 (trinta e sete mil quatrocentos e quarenta reais), em razão de 

acidente em que afirma ter sido vítima em 26.04.2017. No caso, o boletim 

de ocorrência policial (id. 9675805 pág. 01/02), aliado ao relatório de 

evolução médica, informando a data de entrada da paciente no dia 

26.04.2017 às 18:00 horas, bem como o motivo da entrada do paciente 

“acidente de moto” (id. 9675805 pág. 03/04), comprovam que CRISLANY 

FRASSETTO SILVA foi vítima de acidente de trânsito no dia 26.04.2017. A 

perícia médica judicial realizada (id. 10847493 pág. 03/04) realizada no dia 

23.11.2017, concluiu que a autora apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta no 5º dedo do pé direito de intensa repercussão avaliada em 

75% (setenta e cinto por cento), permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, e não efetuado o pagamento na esfera 

administrativa, a parte autora faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT, de acordo com o estabelecido na Lei n. 11.482/2007, que alterou 

os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecendo 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 intensa no 5º dedo do pé direito, devendo ser 

calculado sobre o percentual máximo indenizável ao membro afetado. 

Desse modo, com relação a lesão constatada, R$ 1.350,00 (mil trezentos e 

cinquenta reais) corresponde ao máximo indenizável ao membro afetado, 

contudo, o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 1.012,50 (mil, 

cento e doze reais e cinquenta centavos). Com relação aos juros de mora, 

ainda que o pagamento a menor tenha importado em parcial 

descumprimento da obrigação contratual, a mora da seguradora somente 

ficou caracterizada no momento em que foi citada e tomou conhecimento 

da ação de cobrança. Assim os juros moratórios, de 1% ao mês, devem 

incidir a partir da data da citação válida da seguradora. O STJ é nesse 

sentido: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DECORRENTE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. JUROS MORATÓRIOS. 

TERMO INICIAL. 1.- Consoante orientação pacificada da Segunda Seção, 

nas ações de cobrança de indenização securitária, por se tratar de 

descumprimento de obrigação contratual, os juros de mora são devidos a 

partir da citação, na forma do que dispõe o art. 406 do Código Civil. 2.- 

Agravo Regimental improvido”. (STJ-3ª Turma, AgRg no REsp 1376837/PR, 

Rel. Ministro Sidnei Beneti, j. 19/11/2013, DJe 05/12/2013) E ainda: 

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - RECEBIMENTO ADMINISTRATIVO - COMPLÇÃO - 

POSSIBILIDADE - VINCULAÇÃO A PERCENTUAIS DE 

PROPORCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO TEMPUS REGIT 

ACTUM - FATO ANTERIOR ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.945/09 - JUROS 

DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DA CITAÇÃO E DO 

EVENTO DANOSO - ACERTO DA SENTENÇA - APELAÇÃO IMPROVIDA - 

UNANIMIDADE. I - O pagamento efetuado pela via administrativa não 

impossibilita seja pleiteada a complementação do valor devido a título do 

seguro DPVAT, já que a quitação diz respeito tão somente aos valores 

efetivamente recebidos. Precedentes. (...) Os juros de mora e a correção 

monetária foram corretamente estipulados, respectivamente, a partir da 

citação e do evento danoso (sinistro), conforme entendimento pacificado 

na Quarta Câmara Cível deste TJ/MA. V - Apelação cível improvida. 

U n a n i m i d a d e . ”  ( T J - M A  -  A P L :  0 0 5 7 2 4 2 0 1 2  M A 

0001146-20.2011.8.10.0040, Relator: ANILDES DE JESUS BERNARDES 

CHAVES CRUZ, Data de Julgamento: 07/08/2012, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2012) No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento da 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional dos membros/segmentos afetados, no valor 

de R$ 1.012,50 (mil, cento e doze reais e cinquenta centavos). O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data evento danoso e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. 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, § 2, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. 

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 
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de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022727-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDSON TAVARES DE SOUZA (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022727-34.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

WANDSON TAVARES DE SOUZA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS PJE – 1022727-34.2017.8.11.0041 Sentença. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 

que WANDSON TAVARES DE SOUZA move em desfavor de BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, alegando, em suma, que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 27.04.2017, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos 

de ids. 9114797, 9114815, 9114831, 9114852, 9114908, 9114916. 

Devidamente citada (id. 9130809), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ids. 10078882, 10078887, 10078890, 10078901, 10078907, 

10078910, 10078920, 10078934), arguindo preliminarmente: I– Da 

Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Do Requerimento 

Administrativo Perante a Porto Seguros. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação, ids. 10637849. Nomeado perito 

judicial para realização da perícia médica no segurado, o laudo pericial foi 

juntado id. 10449031. A parte autora manifestou-se acerca do laudo 

pericial id. 10682806. A requerida manifestou-se acerca do laudo pericial, 

id. 10804445. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGUROS. Alega a seguradora ré, em síntese, que o documento acostado 

nos autos é precário para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa, falta à parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando 

o pedido inicial é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no 

caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

judicialmente indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). 

Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Requerimento Administrativo. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência e 

Boletim de Atendimento (ids. 9114831 e 9114908), a fim de comprovar o 

sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo 

“simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de 

seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige 

provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados 

levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa 

de veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em 

contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância 

com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. 

Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito 

(ids. 10449031). 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 67 de 687



passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 27.04.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10449031), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MÃO DIREITA (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

MÃO DIREITA 50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez permanente da autora 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda anatômica e/ou funcional 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 

(50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, 

perfazendo o total de 35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MÃO 

DIREITA: *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 à 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 
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da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que CLEVERTON CLEMENTE TIBURI move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (27.04.2017) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de Agosto de 2018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021927-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE SOUZA LOPO (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021927-06.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAFAEL DE SOUZA LOPO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que RAFAEL DE SOUZA LOPO move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 11.07.2016, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 9028865, 9028867, 9028871, 9028875, 9028885, 

9028888, 9028903, 9028910, 9028919, 9028944, 9028950, 9028955, 

9028966, 9028969 . Devidamente citada (id. 9033584 ), a parte ré 

apresentou contestação e documentos (id. 9385339, 9385362, 9385365, 

9385369, 9385377, 9385384, 9385393, 9385411, 9385416, 9385434, 

9385440 ), arguindo preliminarmente: I – Litispendência; II – Do 

Requerimento Perante a Porto Seguro; III – Da Alteração do Polo Passivo; 

IV – Comprovante de Residência em Nome de Terceiro. No mérito, rebateu 

os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação id. 9949005 . Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 

10158240 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

10607975 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

10792754 . É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. LITISPENDÊNCIA. Não conheço da 

litispendência, isto porque a ação de numero 1002558-80.2016.811.002 

fora julgada extinta sem resolução de mérito, por desistência. Acerca do 

assunto os Tribunais tem o seguinte posicionamento: E M E N T A – 

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – LITISPENDÊNCIA COM 

AÇÃO REVISIONAL – RECONHECIDA, EM PARTE – PRELIMINARES QUE 

NÃO FORAM OBJETO DA AÇÃO REVISIONAL – RETORNO DOS AUTOS 

PARA A COMARCA DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO 

QUE TANGE ÀS MATÉRIAS NÃO ANALISADAS – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Ocorrerá a litispendência quando se reproduzir 

ação anteriormente ajuizada e que ainda está em curso. Reconhecida a 

identidade total entre partes, causa de pedir e pedido, no que tange à 

revisão de cláusulas contratuais, entre a ação revisional e os embargos à 

execução, o reconhecimento da litispendência no que tange a tais 

matérias é medida que se impõe. (TJ-MS 08039721820138120021 MS 

0803972-18.2013.8.12.0021, Relator: Desª. Tânia Garcia de Freitas 

Borges, Data de Julgamento: 12/06/2017, Mutirão - Câmara Cível II - 

Provimento nº 391/2017) No caso em tela, apesar das ações terem a 

mesma causa de pedir, mesmas partes uma das ações já se encontra 

extinta, não incidindo a litispendência, pois não estão em curso juntas. 

Desta feita, REJEITO a preliminar. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGUROS. Alega a seguradora ré, em síntese, que o documento acostado 

nos autos é precário para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa, falta à parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme se denota do id. 9028966 a parte autora juntou aos autos o 

prévio requerimento administrativo. Portanto, é adequada a pretensão 

exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual decorre da 

necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da prestação 

jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura securitária 

devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Requerimento 

Administrativo. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. 

Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 
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necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

9028910), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 10158240). Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 11.07.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10158240), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 
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11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 75% INTENSA [...]” 

Dessa forma, a invalidez permanente da autora decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda de um dos membros inferiores terá a vítima 

direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa (75%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 75%, perfazendo o total de 

52,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *75% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 7.087,50 Total: R$ 7.087,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 7.087,50 (sete mil e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (11.07.2016) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 30 de 

agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016496-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

ODENIL NEVES TEIXEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016496-88.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ODENIL NEVES TEIXEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ODENIL NEVES TEIXEIRA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 01.07.2016, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 7351110, 7351115, 7351130, 7351138 . Devidamente 

citada (id. 8326252 ), a parte ré apresentou contestação e documentos 

(id. 9319410, 9319418, 9319423, 9319425, 9319432, 9319434, 9319437, 

9319455 ), arguindo preliminarmente: I – Da Irregularidade de 

Representação; II – Do Requerimento Perante a Porto Seguro; III – Da 

Alteração do Polo Passivo; IV – Da Necessidade de Pedido Administrativo 

Prévio; V – Principio da Causalidade e a Sucumbência Autoral. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação id. 9949005 . 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado 

ao id. 10158240 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

10607975 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

10792754 . É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA IRREGULARIDADE DA 

REPRESENTAÇÃO. Conforme se denota dos autos, ao id. 8184624 a parte 

autora emendou a inicial, regularizando a sua representação. Desta feita, 

REJEITO a preliminar. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA 

PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGUROS. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que o documento acostado nos autos é 

precário para comprovar o requerimento na esfera administrativa, falta à 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação. Não 

assiste razão a parte demandada, pois, conforme se denota do id. 

7351138 a parte autora juntou aos autos o prévio requerimento 

administrativo. 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 
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preliminar de Requerimento Administrativo. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE E 

SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Se restou decidido, no plano da ação judicial, 

que uma das partes não tem juridicamente razão, considera-se que esta 

parte deu causa à demanda, dando causa, por conseguinte, a todos os 

custos inerentes a esta demanda. Em virtude desta relação de 

causalidade entre a conduta do sucumbente e a existência da ação 

judicial, àquele impõe-se o dever de suportar os custos legalmente 

inerentes à existência da ação, dentre os quais se inclui a figura dos 

honorários sucumbenciais. Há, por assim dizer, uma relação de 

causalidade entre o vencido e honorários sucumbenciais. Em acréscimo, 

deverá a parte sucumbente, também, arcar com a chamada verba 

honorária sucumbencial, a ser fixada pelo juízo conforme os parâmetros 

estabelecidos nos arts. 85 e seguintes do CPC/15. Predito art. 85, aliás, 

trata frontalmente do princípio da sucumbência, fazendo-o da seguinte 

forma: “Artigo 85 — A sentença condenará o vencido a pagar honorários 

ao advogado do vencedor.”. Dessa forma, Rejeito a preliminar. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – 

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme se denota dos 

autos através do id. 7351138 a parte autora juntou o prévio requerimento 

administrativo. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse 

de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao 

Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o 

pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 7351130), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 10053835). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 01.07.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 
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repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10053835), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): OMBRO 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão OMBRO ESQUERDO 75% INTENSA [...]” Dessa forma, 

a invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda de um dos ombros terá a vítima direito a 25% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, intensa (75%) a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 25% sobre 75%, perfazendo o total de 17,5% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: - OMBRO ESQUERDO: *70% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50 Total: R$ 

2.362,50 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (01.07.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034797-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDO DE SOUZA LIMA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (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 (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034797-83.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLARINDO DE SOUZA LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT ajuizada por CLARINDO DE SOUZA LIMA em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito no dia 01.10.2017, que lhe teria ocasionado invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 37.440,00 (trinta e sete mil 

quatrocentos e quarenta reais). Com a inicial de (id. 1076709 pág. 01/08), 

vieram os documentos de (ids. 1076732, 1076736, 1076740, 1076745, 

1076749, 10716755 pág. 01/03, 1076761 pág. 01/07. Na audiência de 

tentativa de conciliação realizada por meio da central, não houve proposta 

de acordo. A ré ofertou contestação id. 11697010, tendo a parte autora 

impugnado (id. 12008756). O laudo médico pericial foi juntado id. 11871842 

pág. 03/04. A parte autora manifestou a sua concordância com o laudo 

pericial id. 13107391. Instado a manifestar acerca do laudo, a requerida 

compareceu aos autos concordando com o referido laudo (id. 13160363). 

É o relatório. Decido. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. Da necessidade de alteração do polo passivo da LIDE – da 

necessidade de inclusão da seguradora líder do consórcio do seguro 

DPVAT S.A na demanda. Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 
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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. 

Da necessidade de realização de pedido administrativo – da falta de 

interesse processual. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

ademais, principalmente quando o pedido inicial é contestado no mérito 

pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Portanto, REJEITO a preliminar. Ao continuo, superadas 

às preliminares, passo a análise do mérito. A parte autora interpôs a 

presente ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, no montante de R$ 37.440,00 (trinta e sete mil 

quatrocentos e quarenta reais), em razão de acidente em que afirma ter 

sido vítima em 01.10.2017. No caso, o boletim de ocorrência policial (id. 

10716755 pág. 01/02), aliado ao boletim de atendimento (id. 10716755) 

datado do dia 02.10.2017, às 19:45 horas, informando que o paciente 

relata trauma há 01 (um) dia, ou seja, o atendimento foi prestado no dia 

seguinte ao fato/acidente (id. 10716755 pág. 03), comprovam que 

CLARINDO DE SOUZA LIMA foi vítima de acidente de trânsito no dia 

01.10.2017. A perícia médica judicial realizada (id. 11871842 pág. 03/04) 

realizada no dia 22.02.2018, concluiu que o autor apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta na mão direita de leve repercussão 

avaliada em 25% (vinte e cinto por cento), permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, e não efetuado o 

pagamento na esfera administrativa, a parte autora faz jus à indenização 

do Seguro Obrigatório DPVAT, de acordo com o estabelecido na Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecendo 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 leve na mão direita, devendo ser calculado sobre 

o percentual máximo indenizável ao membro afetado. Desse modo, com 

relação a lesão constatada, R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e 

cinquenta reais) corresponde ao máximo indenizável ao membro afetado, 

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, ainda que o pagamento a menor tenha importado em parcial 

descumprimento da obrigação contratual, a mora da seguradora somente 

ficou caracterizada no momento em que foi citada e tomou conhecimento 

da ação de cobrança. Assim os juros moratórios, de 1% ao mês, devem 

incidir a partir da data da citação válida da seguradora. O STJ é nesse 

sentido: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DECORRENTE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. JUROS MORATÓRIOS. 

TERMO INICIAL. 1.- Consoante orientação pacificada da Segunda Seção, 

nas ações de cobrança de indenização securitária, por se tratar de 

descumprimento de obrigação contratual, os juros de mora são devidos a 

partir da citação, na forma do que dispõe o art. 406 do Código Civil. 2.- 

Agravo Regimental improvido”. (STJ-3ª Turma, AgRg no REsp 1376837/PR, 

Rel. Ministro Sidnei Beneti, j. 19/11/2013, DJe 05/12/2013) E ainda: 

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - RECEBIMENTO ADMINISTRATIVO - COMPLÇÃO - 

POSSIBILIDADE - VINCULAÇÃO A PERCENTUAIS DE 

PROPORCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO TEMPUS REGIT 

ACTUM - FATO ANTERIOR ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.945/09 - JUROS 

DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DA CITAÇÃO E DO 

EVENTO DANOSO - ACERTO DA SENTENÇA - APELAÇÃO IMPROVIDA - 

UNANIMIDADE. I - O pagamento efetuado pela via administrativa não 

impossibilita seja pleiteada a complementação do valor devido a título do 

seguro DPVAT, já que a quitação diz respeito tão somente aos valores 

efetivamente recebidos. Precedentes. (...) Os juros de mora e a correção 

monetária foram corretamente estipulados, respectivamente, a partir da 

citação e do evento danoso (sinistro), conforme entendimento pacificado 

na Quarta Câmara Cível deste TJ/MA. V - Apelação cível improvida. 

U n a n i m i d a d e . ”  ( T J - M A  -  A P L :  0 0 5 7 2 4 2 0 1 2  M A 

0001146-20.2011.8.10.0040, Relator: ANILDES DE JESUS BERNARDES 

CHAVES CRUZ, Data de Julgamento: 07/08/2012, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2012) No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento da 
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indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional dos membros/segmentos afetados, no valor 

de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data evento danoso e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. 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, § 2, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021681-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

NILTON CESAR DA GUIA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021681-10.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

NILTON CESAR DA GUIA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que NILTON CESAR DA GUIA SILVA 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

23.03.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 8854580, 8854592, 8854605, 8854623, 

8854642, 8854669 . Devidamente citada (id. 9015236 ), a parte ré 

apresentou contestação e documentos (id. 9958616, 9958621, 9958625, 

9958628, 9958635, 9958641, 9958650, 9958660, 9958666 ), arguindo 

preliminarmente: I – Ausência de Documentos Indispensáveis à Propositura 

da Ação; II – Do Requerimento Perante a Porto Seguro; III – Da Alteração 

do Polo Passivo; IV – Da Necessidade de Pedido Administrativo Prévio; V – 

Principio da Causalidade e a Sucumbência Autoral; VI – Ausência de 

Documentos Essenciais à Regulação. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação id. 9949005 . Nomeado perito 

judicial para realização da perícia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 

10158240 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

10607975 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

10792754 . É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS 

INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. Em análise aos autos, 

verifica-se que a parte autora juntou todos documentos essenciais à 

propositura da ação. Desta feita, REJEITO a preliminar. DA ALTERAÇÃO 

DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGUROS. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que o documento acostado nos autos é 

precário para comprovar o requerimento na esfera administrativa, falta à 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação. Não 

assiste razão a parte demandada, pois, conforme se denota do id. 

8854642 a parte autora juntou aos autos o prévio requerimento 

administrativo. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse 

de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao 

Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o 

pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Requerimento Administrativo. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE E 

SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Se restou decidido, no plano da ação judicial, 

que uma das partes não tem juridicamente razão, considera-se que esta 

parte deu causa à demanda, dando causa, por conseguinte, a todos os 

custos inerentes a esta demanda. Em virtude desta relação de 

causalidade entre a conduta do sucumbente e a existência da ação 

judicial, àquele impõe-se o dever de suportar os custos legalmente 

inerentes à existência da ação, dentre os quais se inclui a figura dos 

honorários sucumbenciais. Há, por assim dizer, uma relação de 

causalidade entre o vencido e honorários sucumbenciais. Em acréscimo, 

deverá a parte sucumbente, também, arcar com a chamada verba 

honorária sucumbencial, a ser fixada pelo juízo conforme os parâmetros 

estabelecidos nos arts. 85 e seguintes do CPC/15. Predito art. 85, aliás, 

trata frontalmente do princípio da sucumbência, fazendo-o da seguinte 

forma: “Artigo 85 — A sentença condenará o vencido a pagar honorários 

ao advogado do vencedor.”. Dessa forma, Rejeito a preliminar. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – 

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme se denota dos 

autos através do id. 8854642 a parte autora juntou o prévio requerimento 

administrativo. 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. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS A REGULAÇÃO DO 

SINISTRO. 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 foram juntados todos os documentos 

necessários à regulação do sinistro. Ademais, os números da cédula de 

identidade e do cadastro de pessoas físicas do demandante foram 

informados na exordial de id. 8854542 . Portanto, REJEITO a preliminar. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 
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pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

8854642), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 10130236). Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 23.03.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10130236), a qual afirma 

que: . 10119241), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ ] Sim [ ] Não [ x ] Prejudicado Sendo a perícia 

conclusiva de que os elementos disponíveis não permitem admitir relação 

de nexo de causalidade entre o trauma noticiado e o dano corporal 

apresentado. Acerca deste assunto, nossos Tribunais possuem o 

seguinte entendimento: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – 

IMPROCEDÊNCIA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – AUSÊNCIA DE NEXO 

DE CAUSALIDADE ENTRE A INVALIDEZ NOTICIADA E O INFORTÚNIO – 

IRRESIGNAÇÃO – ALEGADA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS 

EXIGIDOS PELA LEI Nº 6.194/74 PARA RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA – DESCABIMENTO – ACIDENTE INCONTROVERSO – 

INVALIDEZ COMPROVADA – AUSÊNCIA PORÉM, DE NEXO DE 

CAUSALIDADE ENTRE A INVALIDEZ APRESENTADA E O ACIDENTE 

NOTICIADO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – APELO 

DESPROVIDO. Embora seja incontroverso o acidente de trânsito ocorrido 

em 21/10/2010 e a invalidez apresentada, o laudo pericial elaborado pelo 

perito nomeado pelo juízo concluiu pela ausência do nexo de causalidade 

entre a invalidez apresentada e o infortúnio, consubstanciado na ausência 

do dever de indenizar. (Ap 100840/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

28/01/2015, Publicado no DJE 03/02/2015). Desse modo, não existindo 
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nexo de causalidade entre o acidente noticiado nos autos com a invalidez 

constatada no exame pericial, e possuindo o perito nomeado por este 

magistrado total capacidade de atestar a ocorrência de debilidade oriunda 

de acidente de transito, não há como prosperar o pedido feito na exordial. 

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por NILTON CESAR DA GUIA SILVA em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS. Custas pelo autor, bem como ao pagamento 

dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo 

beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa 

até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do 

CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. 

P.R.I Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021866-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

LUZINETE PEREIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

IZABEL CRISTINA MELLO DELMONDES (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021866-48.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUZINETE PEREIRA RODRIGUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LUZINETE PEREIRA RODRIGUES 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

25.04.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 9018158, 9018175, 9018183, 9018195 . 

Devidamente citada (id. 9033454 ), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id. 9386182, 9386324, 9386186, 9386194, 9386202, 

9386205, 9386212, 9386218, 9386331 ), arguindo preliminarmente: I – Da 

Alteração do Polo Passivo; II – Do Requerimento Administrativo Perante a 

Porto Seguros; III – Comprovante de Residência em Nome de Terceiro. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. A parte autora apresentou impugnação à contestação id. 10425059 

. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o 

laudo pericial foi juntado ao id. 10107601 . A parte autora manifestou-se 

acerca do laudo pericial id. 10643403 . A parte requerida manifestou-se 

acerca do laudo pericial ao id. 10793575 . É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que 

as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGUROS. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que o documento acostado nos autos é 

precário para comprovar o requerimento na esfera administrativa, falta à 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação. Não 

assiste razão a parte demandada, pois, conforme se denota, ao id. 

9018175 fora juntado prévio requerimento administrativo. Portanto, é 

adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o 

qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Requerimento 

Administrativo. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. 

Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Certidão de Ocorrência SAMU 

(id. 9018195), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Certidão de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 
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art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 10107601). Outrossim, afiro que o 

pedido de que a ré se comunique com a parte autora somente por meio 

deste processo judicial, em nada interfere na marcha processual, inclusive 

não trazendo nenhum prejuízo a nenhuma das partes. Ao que tange a 

alegação de litigância de má-fé levantada pela parte autora, verifico que a 

mesma não merece guarida, isto porque, as preliminares arguidas pela 

seguradora já foram rejeitadas. Observa-se também que o seguro 

obrigatório DPVAT consubstancia demanda de massa, impondo as 

seguradoras uma padronização em suas manifestações. Assim, não se 

caracteriza como litigância de má-fé a utilização dos recursos previstos 

em lei, merecendo ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em 

obstar o normal trâmite do processo e a ocorrência de prejuízo que a parte 

contrária haja suportado em decorrência dessa atitude. Pretende a parte 

autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 25.04.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

10107601), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO (...) III) Há indicação de 

algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas 

de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 
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acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO 75% INTENSA [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda de um dos membros superiores terá a vítima direito a 70% 

do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, intensa (75%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 75%, perfazendo o total de 

52,2% 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 *75% 

sobre R$ 9.450,00 = R$ 7.087,50 Total: R$ 7.087,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 7.087,50 (sete mil e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (25.04.2017) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 30 de 

Agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016190-22.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADILSON JARA DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ADILSON JARA DE ALMEIDA move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 23.02.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 7326981, 7326994, 7327003, 7327011, 7327019 . 

Devidamente citada (id. 8327123 ), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id. 9492987, 9492995, 9493001, 9493006, 9493011, 

9493041, 9493042, 9493045 ), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração 

do Polo Passivo; II – Do Requerimento Administrativo Perante a Porto 

Seguros; III – Comprovante de Residência em Nome de Terceiro; IV – 

Principio da Causalidade e a Sucumbência Autoral; V – Pedido 

Administrativo Prévio. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo 

a total improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação id. 10417261 . Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado ao id. 10053938 . A 

parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 10739482 . A parte 

requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 10795231 . É o 

relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGUROS. Alega a seguradora ré, em síntese, que o documento acostado 

nos autos é precário para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa, falta à parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme se denota, ao id. 7327019 fora juntado prévio requerimento 

administrativo. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse 

de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao 

Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o 

pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Requerimento Administrativo. COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento valido e regular do 

processo, em virtude da juntada de comprovante de residência em nome 

de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, 

traz a determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 320[1], por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 
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COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE 

E SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Se restou decidido, no plano da ação judicial, 

que uma das partes não tem juridicamente razão, considera-se que esta 

parte deu causa à demanda, dando causa, por conseguinte, a todos os 

custos inerentes a esta demanda. Em virtude desta relação de 

causalidade entre a conduta do sucumbente e a existência da ação 

judicial, àquele impõe-se o dever de suportar os custos legalmente 

inerentes à existência da ação, dentre os quais se inclui a figura dos 

honorários sucumbenciais. Há, por assim dizer, uma relação de 

causalidade entre o vencido e honorários sucumbenciais. Em acréscimo, 

deverá a parte sucumbente, também, arcar com a chamada verba 

honorária sucumbencial, a ser fixada pelo juízo conforme os parâmetros 

estabelecidos nos arts. 85 e seguintes do CPC/15. Predito art. 85, aliás, 

trata frontalmente do princípio da sucumbência, fazendo-o da seguinte 

forma: “Artigo 85 — A sentença condenará o vencido a pagar honorários 

ao advogado do vencedor.”. Dessa forma, Rejeito a preliminar. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – 

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme se denota, ao id. 

7327019 fora juntado prévio requerimento administrativo. Portanto, é 

adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o 

qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

7327003), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 10053938). Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 23.02.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 
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Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

10053938), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): PÉ ESQUERDO + OMBRO ESQUERDO (...) III) Há indicação 

de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo 

medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico 

legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções 

apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo 

(sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 

favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão PÉ 

ESQUERDO 50% MÉDIA 2ª Lesão OMBRO ESQUERDO 50% MÉDIA [...]” 

Dessa forma, a invalidez permanente da autora decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Lesão 1 - Havendo perda de um dos pés terá a vítima direito 

a 50% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 50% sobre 50%, perfazendo o total de 

25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Lesão 2 - Havendo perda 

de um dos ombros terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

média (50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% 

sobre 50%, perfazendo o total de 12,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: Lesão 1 - PÉ ESQUERDO: *50% sobre R$ 13.500,00 

= R$ 6.750,00 *50% sobre R$ 6.750,00 = R$ 3.375,00 Total: R$ 3.375,00 

Lesão 2 - OMBRO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 

*50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 1.687,50 Lesão 1 + 

Lesão 2 = R$ 5.062,50 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (23.02.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 30 de Agosto de 

2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022690-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARCIO DE SOUZA NEVES (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022690-07.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DARCIO DE SOUZA NEVES RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que DARCIO DE SOUZA NEVES move em desfavor 

de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, alegando, em suma, 

que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 07.02.2017, tendo 

resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a 

requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 9110342, 9110351, 9110368, 9110382, 9110392, 

9110398, 9110404, 9110416, 9110428, 9110446, 9110456 . Devidamente 

citada (id. 9131049 ), a parte ré apresentou contestação e documentos 

(id. 9732232 ), arguindo preliminarmente: I – Da Inclusão da Seguradora 

Líder no Polo Passivo; II – Ausência do Laudo do IML. No mérito, rebateu 

os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação id. 10637538 . Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o laudo 

pericial foi juntado ao id. 10455785 . A parte autora manifestou-se acerca 

do laudo pericial id. 10683068 . A parte requerida manifestou-se acerca do 

laudo pericial ao id. 10856597 . É o relatório. Decido. Conforme relatado, 

cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 
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em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a 

sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER NO POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML. A dicção do art. 5º, § 5º da Lei 6.194/74, 

estabelece requisitos para solicitação da indenização securitária na via 

administrativa, deduzindo a pretensão em juízo, mormente eventual 

dificuldade na obtenção do documento previsto no referido dispositivo, tal 

requisito poderá ser satisfeito mediante realização da competente perícia 

médica, objeto da dilação probatória solicitada pelas partes. Portanto, 

REJEITO a preliminar de ausência de laudo do IML. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

9110428), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 10455785). Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 07.02.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 
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parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

10455785), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): MEMBRO INFERIOR DIREITO (...) III) Há indicação de algum 

tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de 

reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda de um 

dos membros inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 35% de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: MEMBRO INFERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 

4.725,00 No caso em tela extrai-se que a parte autora já recebeu 

administrativamente a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), valor este que deve ser 

deduzido do montante de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), totalizando ao final R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos). No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(07.02.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 30 de 

Agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023061-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023061-05.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

SILVANETE ELEANIR DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que SILVANETE ELEANIR DA SILVA move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 04.02.2016, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 4478571, 4478572, 4478583, 4478595, 4478606, 

4478613, 4478629, 4478644, 4478651 . Devidamente citada (id. 4878813 

), a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 5828879 ), 

arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação id. 6139681 . 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o 

laudo pericial foi juntado ao id. 10987791 . A parte autora manifestou-se 

acerca do laudo pericial id. 11039974 . A parte requerida manifestou-se 

acerca do laudo pericial ao id. 11093654 . É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 83 de 687



8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. Superadas 

as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

4478644), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 10987791). Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 04.02.2016., 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 
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reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

10987791), a qual afirma que: “Os elementos disponíveis permitem admitir 

nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano corporal 

apresentado. A periciada apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do punho esquerdo de intensa repercussão avaliada em 

18,75% de comprometimento do patrimônio físico de acordo com perícia 

médica para seguro DPVAT.” Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão PUNHO ESQUERDO 75% INTENSA [...]” Dessa forma, 

a invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda de um dos punhos terá a vítima direito a 25% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, intensa (75%) a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 25% sobre 75%, perfazendo o total de 18,75% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: PUNHO ESQUERDO: *25% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 

2.531,25 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (04.02.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 30 de Agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032710-57.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEODIVALDO RAFAEL DO NASCIMENTO RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada por 

CLEODIVALDO RAFAEL DO NASCIMENTO em face de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito no dia 19.07.2017, que lhe teria ocasionado 

invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida 

ao pagamento de indenização no valor de R$ 37.440,00 (trinta e sete mil 

quatrocentos e quarenta reais). Com a inicial de (id. 10388996 pág. 01/08), 

vieram os documentos de (ids. 1038913, 10389114, 10389120, 10389124, 

10389129, 10389133 pág. 01/06, 10389136 pág. 01/07. Na audiência de 

tentativa de conciliação realizada por meio da central, não houve proposta 

de acordo. A ré ofertou contestação id. 11008820, tendo a parte autora 

impugnado (id. 11327756). O laudo médico pericial foi juntado id. 1114103 

pág. 02/03. A parte autora manifestou a sua concordância com o laudo 

pericial id. 13030714. Instado a manifestar acerca do laudo, a requerida 

compareceu aos autos concordando com o referido laudo (id. 

131176283). É o relatório. Decido. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. Da ausência de comprovação de entrega da 

documentação. Alega à seguradora ré, em síntese, que o autor não 

comprovou a juntada de documentos mínimos necessários à regulação do 

sinistro administrativo, falta à parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação. Não assiste razão a parte demandada, 

pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando 

o pedido inicial é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no 

caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

judicialmente indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). 

Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. 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, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 
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SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Da preliminar de 

ausência do laudo do IML descumprimento ao art. 5º, § 5º da Lei 6.194/74. 

A dicção do art. 5º, § 5º da Lei 6.194/74, estabelece requisitos para 

solicitação da indenização securitária na via administrativa, deduzindo a 

pretensão em juízo, mormente eventual dificuldade na obtenção do 

documento previsto no referido dispositivo, tal requisito poderá ser 

satisfeito mediante realização da competente perícia médica, objeto da 

dilação probatória solicitada pelas partes. Portanto, REJEITO a preliminar. 

Ao continuo, superadas às preliminares, passo a análise do mérito. A 

parte autora interpôs a presente ação objetivando a condenação da ré ao 

pagamento do Seguro Obrigatório – DPVAT, no montante de R$ 37.440,00 

(trinta e sete mil quatrocentos e quarenta reais), em razão de acidente em 

que afirma ter sido vítima em 19.07.2017. No caso, o boletim de ocorrência 

policial “comunicando que o autor fraturou a perna direita na queda, devido 

a arrancada do veículo” (id. 10389133 pág. 01/02), aliado ao boletim de 

atendimento (id. 10389133 pág. 03) datado do dia 20.07.2017, às 08:26 

horas, informando como diagnóstico “fratura”, bem como os documentos 

(id. 10389133 pág. 04/06), comprovam que CLEODIVALDO RAFAEL DO 

NASCIMENTO foi vítima de acidente de trânsito no dia 19.07.2017. A 

perícia médica judicial realizada (id. 11164103 pág. 02/03) realizada no dia 

15.12.2017, concluiu que o autor apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta no membro inferior direito de média repercussão avaliada em 

50% (cinquenta por cento), permitindo admitir o nexo de causalidade entre 

o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, e não efetuado o pagamento na esfera 

administrativa, a parte autora faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT, de acordo com o estabelecido na Lei n. 11.482/2007, que alterou 

os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecendo 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 média no membro inferior direito, devendo ser 

calculado sobre o percentual máximo indenizável ao membro afetado. 

Desse modo, com relação a lesão constatada, R$ 9.450,00 (nove mil, 

quatrocentos e cinquenta reais) corresponde ao máximo indenizável ao 

membro afetado, 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, ainda que o pagamento a menor tenha importado em parcial 

descumprimento da obrigação contratual, a mora da seguradora somente 

ficou caracterizada no momento em que foi citada e tomou conhecimento 

da ação de cobrança. Assim os juros moratórios, de 1% ao mês, devem 

incidir a partir da data da citação válida da seguradora. O STJ é nesse 

sentido: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DECORRENTE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. JUROS MORATÓRIOS. 

TERMO INICIAL. 1.- Consoante orientação pacificada da Segunda Seção, 

nas ações de cobrança de indenização securitária, por se tratar de 

descumprimento de obrigação contratual, os juros de mora são devidos a 

partir da citação, na forma do que dispõe o art. 406 do Código Civil. 2.- 

Agravo Regimental improvido”. (STJ-3ª Turma, AgRg no REsp 1376837/PR, 

Rel. Ministro Sidnei Beneti, j. 19/11/2013, DJe 05/12/2013) E ainda: 

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - RECEBIMENTO ADMINISTRATIVO - COMPLÇÃO - 

POSSIBILIDADE - VINCULAÇÃO A PERCENTUAIS DE 

PROPORCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO TEMPUS REGIT 

ACTUM - FATO ANTERIOR ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.945/09 - JUROS 

DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DA CITAÇÃO E DO 

EVENTO DANOSO - ACERTO DA SENTENÇA - APELAÇÃO IMPROVIDA - 

UNANIMIDADE. I - O pagamento efetuado pela via administrativa não 

impossibilita seja pleiteada a complementação do valor devido a título do 

seguro DPVAT, já que a quitação diz respeito tão somente aos valores 

efetivamente recebidos. Precedentes. (...) Os juros de mora e a correção 

monetária foram corretamente estipulados, respectivamente, a partir da 

citação e do evento danoso (sinistro), conforme entendimento pacificado 

na Quarta Câmara Cível deste TJ/MA. V - Apelação cível improvida. 

U n a n i m i d a d e . ”  ( T J - M A  -  A P L :  0 0 5 7 2 4 2 0 1 2  M A 

0001146-20.2011.8.10.0040, Relator: ANILDES DE JESUS BERNARDES 

CHAVES CRUZ, Data de Julgamento: 07/08/2012, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2012) No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento da 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional dos membros/segmentos afetados, no valor 

de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data evento danoso e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. 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, § 2, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. 

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019911-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUANE GRISE SALAZAR SABINO (REQUERENTE)
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019911-79.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: SUANE GRISE SALAZAR SABINO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que SUANE GRISE 

SALAZAR SABINO move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 16.02.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

8293259, 8293274, 8293280, 8293290, 8293296, 8293308, 8293330, 

8293324, 8293364, 8293369, 8293390 . Devidamente citada (id. 8328495 

), a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 10365372 ), 

arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II – Pedido 

Administrativo Pendente de Finalização. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação id. 10513429 . Nomeado perito 

judicial para realização da perícia médica no segurado, o laudo pericial foi 

juntado ao id. 10073338 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo 

pericial id. 10643751 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo 

pericial ao id. 10776832 . É o relatório. Decido. Conforme relatado, 

cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a 

sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por 

força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo 

este o responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer 

delas pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da 

indenização, sendo evidente que os valores pagos são compensados 

entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora 

Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, providência que 

apenas iria retardar, de modo injustificado, o encaminhamento do feito, já 

que a Seguradora Líder deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, 

sabe-se que, por força de lei (o que não pode ser alterado por simples 

resolução do CNSP, no caso a de nº 154/2006), as companhias 

seguradoras formam um consórcio, sendo cada uma delas responsável 

pelo pagamento da indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que 

esta providência foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, 

considerando que, normalmente, os beneficiários são pessoas 

hipossuficientes tanto do ponto de vista econômico, quando do ponto de 

vista do assessoramento técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a 

alteração do polo passivo da ação. PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE 

DE FINALIZAÇÃO. Alega a seguradora ré, em síntese, que a parte autora 

ingressou com requerimento administrativo, mas que não obteve resposta. 

Tal alegação não merece prosperar, isto porque o fato da parte autora 

procurar a via administrativa configura o interesse de agir. Portanto, é 

adequada a pretensão exercida. Dessa forma, REJEITO a preliminar. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

8293296), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 10073338). Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 16.02.2017., ou seja, sob a égide da 

Lei nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 
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de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

10073338), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): MEMBRO INFERIOR DIREITO (...) III) Há indicação de algum 

tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de 

reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

MEMBRO INFERIOR DIREITO 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda de um 

dos membros inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 35% de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: MEMBRO INFERIOR 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 Os documentos acostados aos autos (id. 8293369), corroboram 

a afirmativa do autor, no sentido de que houveram despesas médicas 

suplementares, quais sejam, gastos com muleta, despesas hospitalares e 

medicamentos, no montante de R$ 318,34 (trezentos e dezoito reais e 

trinta e quatro centavos). No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 4.725,00 (dois mil quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (16.02.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Quanto ao pedido de DAMS JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, para condenar a 

requerida, ao pagamento do importe de R$ 318,34 (trezentos e dezoito 

reais e trinta e quatro centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% 

(dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 

85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 30 de Agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026963-29.2017.8.11.0041
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HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

BRUNO LUCAS SERAFINI (AUTOR(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026963-29.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRUNO LUCAS SERAFINI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que BRUNO LUCAS 

SERAFINI move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 07.08.2015, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 9678254, 

9678261, 9678267, 9678286, 9678299. Devidamente citada (id. 9712680), 

a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 11153706), 

arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do Polo Passivo para a 

Seguradora Líder. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a 

total improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação, ids. 11224810. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado id. 10847378. A 

parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 11546737. A 

requerida manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 11711474. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento (ids. 

9678267), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (ids. 10847378). Pretende a parte autora o 

recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, 

por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 07.08.2015, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 
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(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10847378), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): PUNHO ESQUERDO 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual Lesão PUNHO ESQUERDO 75% INTENSA Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda anatômica e/ou funcional do punho terá a vítima direito a 

25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa (75%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 75%, perfazendo o total de 

18,75% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - PUNHO 

ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 2.531,25 TOTAL= R$ 2.531,25 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

BRUNO LUCAS SERAFINI move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (07.08.2015) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% 

(dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 

85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de 

Agosto de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021169-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO ROQUE (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021169-27.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALEX SANDRO ROQUE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que ALEX SANDRO ROQUE move em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 22.05.2017, tendo resultado 
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a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos 

de ids. 8766048, 8766057, 8766068, 8766074 . Devidamente citada (id. 

9609436 ), a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 

10205917, 10205919, 10205926, 10205932, 10205938, 10205940, 

10205941, 10205945 ), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do Polo 

Passivo; II – Do Requerimento Administrativo Perante a Porto Seguros; III – 

Pedido Administrativo Prévio; IV - Comprovante de Residência em Nome de 

Terceiro; V - Ausência de Documentos Indispensáveis à Propositura da 

Ação; VI - Principio da Causalidade e Sucumbência Autoral. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação id. 10846838 . 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o 

laudo pericial foi juntado ao id. 10506146 . A parte autora manifestou-se 

acerca do laudo pericial id. 11466799 . A parte requerida manifestou-se 

acerca do laudo pericial ao id. 11552497 . É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que 

as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – 

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. A 

parte autora juntou aos autos o prévio requerimento administrativo, 

conforme se denota do id. 8766057. 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. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE E 

SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Se restou decidido, no plano da ação judicial, 

que uma das partes não tem juridicamente razão, considera-se que esta 

parte deu causa à demanda, dando causa, por conseguinte, a todos os 

custos inerentes a esta demanda. Em virtude desta relação de 

causalidade entre a conduta do sucumbente e a existência da ação 

judicial, àquele impõe-se o dever de suportar os custos legalmente 

inerentes à existência da ação, dentre os quais se inclui a figura dos 

honorários sucumbenciais. Há, por assim dizer, uma relação de 

causalidade entre o vencido e honorários sucumbenciais. Em acréscimo, 

deverá a parte sucumbente, também, arcar com a chamada verba 

honorária sucumbencial, a ser fixada pelo juízo conforme os parâmetros 

estabelecidos nos arts. 85 e seguintes do CPC/15. Predito art. 85, aliás, 

trata frontalmente do princípio da sucumbência, fazendo-o da seguinte 

forma: “Artigo 85 — A sentença condenará o vencido a pagar honorários 

ao advogado do vencedor.”. Dessa forma, Rejeito a preliminar. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGUROS. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que o documento acostado nos autos é 

precário para comprovar o requerimento na esfera administrativa, falta à 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação. Não 

assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Requerimento Administrativo. AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. Da análise 

acurada dos autos constata-se que a parte autora juntou todos os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme se denota 

dos ids. 8766048, 8766074 e 8766068. Portanto, REJEITO a preliminar. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Quanto à 

questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autor. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 
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do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Certidão de Ocorrência SAMU 

(id. 8766074), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Certidão de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 10506146). Outrossim, afiro que o 

pedido de que a ré se comunique com a parte autora somente por meio 

deste processo judicial, em nada interfere na marcha processual, inclusive 

não trazendo nenhum prejuízo a nenhuma das partes. Ao que tange a 

alegação de litigância de má-fé levantada pela parte autora, verifico que a 

mesma não merece guarida, isto porque, as preliminares arguidas pela 

seguradora já foram rejeitadas. Observa-se também que o seguro 

obrigatório DPVAT consubstancia demanda de massa, impondo as 

seguradoras uma padronização em suas manifestações. Assim, não se 

caracteriza como litigância de má-fé a utilização dos recursos previstos 

em lei, merecendo ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em 

obstar o normal trâmite do processo e a ocorrência de prejuízo que a parte 

contrária haja suportado em decorrência dessa atitude. Pretende a parte 

autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 22.05.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

10506146), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 
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informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): MEMBRO INFERIOR DIREITO (...) III) Há indicação de algum 

tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de 

reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

MEMBRO INFERIOR DIREITO 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda de um 

dos membros inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 35% de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: MEMBRO INFERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 

4.725,00 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 4.725,00 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (22.05.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 30 de Agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024566-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARILZA PEREIRA MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024566-94.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARILZA PEREIRA MORAES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

MARILZA PEREIRA MORAES move em desfavor de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 22.06.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

9358948, 9358971, 9359005, 9359050. Devidamente citada (id. 9612465), 

a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 10648578), 

arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do Polo Passivo para a 

Seguradora Líder; II- Da Ausência de Comprovação de Entrega da 

Documentação; III- Da Necessidade de Realização de Pedido 

Administrativo Prévio – Falta de Interesse de Agir; IV- Da Ausência do 

Laudo do IML. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação, ids. 10961339. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado id. 10526490. A 

parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 11547770. A 

requerida manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 11713350. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA 

DOCUMENTAÇÃO. Alega à seguradora ré, em síntese, que o autor não 

comprovou a juntada de documentos mínimos necessários à regulação do 

sinistro administrativo, falta à parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação. Não assiste razão a parte demandada, 

pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 
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esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando 

o pedido inicial é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no 

caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

judicialmente indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). 

Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando 

o pedido inicial é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no 

caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

judicialmente indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). 

Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DO LAUDO 

DO IML. A dicção do art. 5º, § 5º da Lei 6.194/74, estabelece requisitos 

para solicitação da indenização securitária na via administrativa, 

deduzindo a pretensão em juízo, mormente eventual dificuldade na 

obtenção do documento previsto no referido dispositivo, tal requisito 

poderá ser satisfeito mediante realização da competente perícia médica, 

objeto da dilação probatória solicitada pelas partes. Portanto, REJEITO a 

preliminar de ausência de laudo do IML. Superadas as preliminares, passo 

a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento (ids. 

9358948), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (ids. 10526490). Pretende a parte autora o 

recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, 

por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 22.06.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 
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Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10526490), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MÃO ESQUERDA 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual Lesão MÃO ESQUERDA 25% LEVE Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

anatômica e/ou funcional 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, leve (25%) a perda da parte requerente, 

terá essa o direito de 70% sobre 25%, perfazendo o total de 17,5% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MÃO ESQUERDA: *70% 

sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50 

TOTAL= R$ 2.362,50 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MARILZA PEREIRA MORAES move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 2.362,50 

(dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (22.06.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de 

Agosto de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023935-87.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO ERNESTO CABRAL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOÃO ERNESTO CABRAL move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 01.04.2015, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 4532542, 4532543, 4532544, 4532545, 4532546, 

4532547, 4532548, 4532549 . Devidamente citada (id. 4882320 ), a parte 

ré apresentou contestação e documentos (id. 4942983, 4942985, 

4942987, 4942992, 4942999, 4943012, 4943019, 4943024, 4943027, 

4943030, 4943032, 4943036 ), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração 

do Polo Passivo; II – Satisfação da Ação em Esfera Administrativa; III - 

Ausência de Documentos Indispensáveis à Propositura da Ação. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. A parte autora apresentou impugnação à contestação id. 6707139 . 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o 

laudo pericial foi juntado ao id. 11008492 . A parte autora manifestou-se 

acerca do laudo pericial id. 11390278 . A parte requerida manifestou-se 

acerca do laudo pericial ao id. 11418712 . É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que 

as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. AUSÊNCIA 

DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. Da 

análise acurada dos autos constata-se que a parte autora juntou todos os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme se denota 

dos ids. 4532542, 4532545, 4532546. Ademais o numero do CPF e RG 

encontram-se instruídos na inicial de id. 4532541. Portanto, REJEITO a 

preliminar. DA SATISFAÇÃO DA AÇÃO EM ESFERA ADMINISTRATIVA. 

Não há que se falar em falta de interesse de agir, em razão de estar 

consolidado o entendimento de que o recibo de quitação passado de 

forma geral, mas relativo à obtenção de parte do direito legalmente 

assegurado. Assim não traduz renúncia a este direito e, muito menos, 

extinção da obrigação. Comprovada a invalidez, decorrente do acidente, a 

indenização deve ser proporcional ao grau da lesão, descontado o valor 

recebido administrativamente. Dessa forma, REJEITO a preliminar. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

4532542), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Certidão de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 11008492). Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 01.04.2015, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 
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qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

11008492), a qual afirma que: “Os elementos disponíveis permitem admitir 

nexo de causalidade, entre o traumatismo noticiado e o dano corporal 

apresentado. A periciada apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta da mão esquerda de média repercussão avaliada em 35% de 

comprometimento do patrimônio físico de acordo com perícia médica para 

seguro DPVAT.” Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

MÃO ESQUERDA 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a invalidez permanente da 

autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda de 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 

(50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, 

perfazendo o total de 35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: MÃO 

ESQUERDA: *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 caso em tela extrai-se que a 

parte autora já recebeu administrativamente a quantia de R$ 2.362,50 (dois 

mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), valor este 

que deve ser deduzido do montante de R$4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), totalizando ao final R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos). No que tange ao pedido de 

reembolso de despesas de assistência médica e suplementar (DAMS), os 

documentos acostados aos autos (id. 4532543), corroboram a afirmativa 

do autor, no sentido de que houveram despesas médicas suplementares, 

quais sejam, gastos com atividades de atendimento hospitalar e remédios, 

no montante de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos). 

No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (01.04.2015) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação, quanto ao pedido de DAMS JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido da inicial, para condenar a requerida, ao pagamento do importe 

de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do desembolso e juros de mora 

de 1% ao mês, desde a citação CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 30 de Agosto de 

2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033749-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UELIDA SUELLEN DUARTE DE ARRUDA (AUTOR(A))

M. E. D. M. (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 97 de 687



Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033749-89.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

UELIDA SUELLEN DUARTE DE ARRUDA, MARIA EMANUELLY DUARTE 

MOURA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que MARIA EMANUELLY DUARTE MOURA neste 

ato representada por sua genitora UELIDA SUELLEN DUARTE DE ARRUDA 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

07.09.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 10554127, 10554131, 10554136, 10554142, 

10554143. Devidamente citada (id. 10637530), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (ids. 11418449, 11418451, 11418453, 

11418455, 11418456, 11418459, 11418461, 11418462, 11418464), 

arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do Polo Passivo para a 

Seguradora Líder; II- Do Requerimento Administrativo Perante a Porto 

Seguros; III- Da Ausência de Requerimento Administrativo Prévio; IV- 

Comprovante de Residência em Nome de Terceiro. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação, ids. 11948328. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o laudo 

pericial foi juntado id. 11875118. A requerida manifestou-se acerca do 

laudo pericial, id. 12157969. É o relatório. Decido. Conforme relatado, 

cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a 

sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGUROS. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que o documento acostado nos autos é 

precário para comprovar o requerimento na esfera administrativa, falta à 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação. Não 

assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Requerimento Administrativo. DA AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta não 

lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme se documentos acostados em 

id. 10554131, a parte autora buscou o recebimento da indenização na via 

administrativa antes de recorrer ao Poder Judiciário. Portanto, é adequada 

a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico que a escolha 

do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT 

deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu 

possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE 

TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada 

de comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, 

ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 
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sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência e 

Boletim de Atendimento (ids. 10554131), a fim de comprovar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito 

(ids. 11875118). Pretende a parte autora o recebimento da indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes 

da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 

que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 07.09.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 11875118), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 
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e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual Lesão MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 25% LEVE Dessa forma, 

a invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda anatômica e/ou funcional de um dos membros inferiores 

terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve 

(25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 70% sobre 25%, 

perfazendo o total de 17,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - MEMBRO INFERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 

9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50 TOTAL= R$ 2.362,50 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que MARIA EMANUELLY DUARTE MOURA neste 

ato representada por sua genitora UELIDA SUELLEN DUARTE DE ARRUDA 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 2.362,50 

(dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (07.09.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. De-sê ciência ao Parquet, do presente decisum. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de Agosto de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1015721-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIE MARCELO DE JESUS (AUTOR(A))

OTACILIO PERON (ADVOGADO(A))

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO SOUZA VIRIATO (ADVOGADO(A))

GILBERTT LAWERMOM BORGES DE SOUSA (RÉU)

JULIO CEZAR DA CRUZ (RÉU)

YARLA CRISTINA BORGES DE SOUSA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015721-39.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIE MARCELO DE JESUS, CID IMOVEIS EIRELI - EPP RÉU: GILBERTT 

LAWERMOM BORGES DE SOUSA, JULIO CEZAR DA CRUZ, YARLA 

CRISTINA BORGES DE SOUSA Vistos e etc. Trata-se de ação de despejo 

por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e encargos locatícios 

promovida por DANIE MARCELO DE JESUS, neste ato representado por 

CID IMÓVEIS EIRELLI – EPP em desfavor de GILBERT LAWERMOM 

BORGES DE SOUZA, JULIO CESAR DA CRUZ e YARLA CRISTINA 

BORGES DE SOUZA, ambos qualificados nos autos. As partes 

compareceram nos autos informando que foi entabulado acordo, 

requerendo sua homologação, bem como a suspensão do feito por 60 

(sessenta) dias (id. 11269189). Os autos me vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. O acordo entabulado entre as partes (id. 15064098 pág. 

01/03) preenche os requisitos legais. Assim, HOMOLOGO o acordo 

firmado para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão, extinguindo a 

presente ação esta ação, com fulcro no artigo 487, III, "b", do Código de 

Processo Civil. Custas e honorários na forma pactuada. As partes abriram 

mão do prazo recursal, portanto certifique-se o transito em julgado, após 

dê-se baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as 

cautelas de praxe. P.I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012332-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LEONI (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012332-80.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

PEDRO LEONI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que PEDRO LEONI move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 24.12.2016, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos 

de ids. 6184842, 6184884, 6184929, 6184961. Devidamente citada (id. 

7283475), a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 

8822017, 8822018, 8822028, 8822025, 8822031, 8822032, 8822033, 

8822034, 8822037), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do Polo 

Passivo para a Seguradora Líder; II- Da Ausência de Requerimento 

Administrativo Prévio – Falta de Interesse de Agir; III- Princípio da 

Causalidade e a Sucumbência Autoral; IV- Do Requerimento Administrativo 

– Pendência Documental; V- Comprovante de Residência não Apresentado 

pela Parte Autora – Requisito para Fixação de Foro - Ausência de 

Pressuposto de Constituição e de Desenvolvimento Válido e Regular do 

Processo. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação, ids. 9427501. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado id. 8681930. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 
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DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que 

falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme se extrai dos 

documentos acostados em id. 6184961, a parte autora buscou o 

recebimento da indenização na via administrativa antes de recorrer ao 

Poder Judiciário. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE 

E SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Se restou decidido, no plano da ação judicial, 

que uma das partes não tem juridicamente razão, considera-se que esta 

parte deu causa à demanda, dando causa, por conseguinte, a todos os 

custos inerentes a esta demanda. Em virtude desta relação de 

causalidade entre a conduta do sucumbente e a existência da ação 

judicial, àquele impõe-se o dever de suportar os custos legalmente 

inerentes à existência da ação, dentre os quais se inclui a figura dos 

honorários sucumbenciais. Há, por assim dizer, uma relação de 

causalidade entre o vencido e honorários sucumbenciais. Em acréscimo, 

deverá a parte sucumbente, também, arcar com a chamada verba 

honorária sucumbencial, a ser fixada pelo juízo conforme os parâmetros 

estabelecidos nos arts. 85 e seguintes do CPC/15. Predito art. 85, aliás, 

trata frontalmente do princípio da sucumbência, fazendo-o da seguinte 

forma: “Artigo 85 — A sentença condenará o vencido a pagar honorários 

ao advogado do vencedor.”. Dessa forma, Rejeito a preliminar. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PENDÊNCIA DOCUMENTAL Alega a 

seguradora ré, que o procedimento administrativo se encontra pendente 

por falta de documentos que são exigidos para a comprovação e 

regulação do sinistro. Requer a suspensão do processo pelo prazo de 60 

(sessenta dias), e intimação do autor para dar continuidade à regulação 

administrativa. Contudo, a inicial está devidamente instruída, e contém 

todos os documentos necessários, assim a alegação da requerida não 

merece prosperar. Desta feita rejeito a preliminar. COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA NÃO APRESENTADO – REQUISITO PARA FIXAÇÃO DO FORO 

– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. Quanto à 

questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência e 

Boletim de Atendimento (ids. 6184929), a fim de comprovar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito 

(ids. 8681930). Pretende a parte autora o recebimento da indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes 

da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 

que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 
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comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 24.12.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 8681930), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO 

SUPERIOR ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em 

curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim 

[ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o 

quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] 

dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o 

previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação 

da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual Lesão MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO 50% MÉDIA Dessa 

forma, a invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, 

bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda anatômica e/ou funcional de um dos membros 

superiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média 

(50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, 

perfazendo o total de 35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - 

MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 

*50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 TOTAL= R$ 4.725,00 No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 
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STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

PEDRO LEONI move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância 

de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais, acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(24.12.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de Agosto de 2018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Art. 320. A petição inicial será instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013328-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

WALDO RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013328-78.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

WALDO RAMOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que WALDO RAMOS move em desfavor 

de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que 

foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 01.03.2016, tendo 

resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a 

requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 6747954, 6747987. Devidamente citada (id. 8316555), 

a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 9706135), arguindo 

preliminarmente: I– Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II- Da Não Comprovação do Pedido Administrativo e Sua Recusa. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. A parte autora apresentou impugnação à contestação, ids. 

9427501. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado, o laudo pericial foi juntado id. 10053533. A requerida se 

manifestou acerca do laudo pericial, id. 10778925. É o relatório. Decido. 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA NÃO 

COMPROVAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO E A SUA RECUSA. Alega 

a seguradora ré, em síntese, que a parte autora ingressou com 

requerimento administrativo, mas que não obteve resposta. No entanto, 

restou devidamente comprovado no id. 7307549 que o requerente buscou 

a via administrativa antes de optar pela via judicial. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Não 

Comprovação de Requerimento Administrativo. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência e 

Boletim de Atendimento (ids. 6747987), a fim de comprovar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito 

(ids. 10053533). Pretende a parte autora o recebimento da indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes 

da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 

que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 01.03.2016, 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 
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da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10053533), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): PÉ DIREITO (...) III) 

Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

PÉ DIREITO 25% LEVE Dessa forma, a invalidez permanente da autora 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda anatômica e/ou funcional de um dos pés terá 

a vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve (25%) a perda 

da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25%, perfazendo o 

total de 12,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto 

para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - PÉ 

DIREITO: *50% sobre R$ 13.500,00= R$ 6.750,00 *25% sobre R$ 6.750,00 

= R$ 1.687,50 TOTAL= R$ 1.687,50 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que WALDO RAMOS move em desfavor 

de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 
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monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (01.03.2016) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de Agosto de 2018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000220-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

DHENYS FERREIRA BEZERRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000220-45.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DHENYS FERREIRA BEZERRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT ajuizada por DHENYS FERREIRA BEZERRA em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito no dia 08.11.2017, que lhe teria ocasionado invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Com a inicial de (id. 11290297 pág. 01/25), vieram os 

documentos de (ids. 11290304 pág. 01/04, 11290316 pág. 01/02, 

11290367 pág. 01/09, 11290373 pág. 01/03. Na audiência de tentativa de 

conciliação realizada por meio da central, não houve proposta de acordo. 

A ré ofertou contestação id. 12056463, tendo a parte autora impugnado 

(id. 13001597). O laudo médico pericial foi juntado id. 12370367 pág. 

02/03. A parte autora manifestou a sua concordância com o laudo pericial 

id. 13190323. Instado a manifestar acerca do laudo, a requerida 

compareceu aos autos concordando com o referido laudo (id. 13262445). 

É o relatório. Decido. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. Da inclusão da seguradora líder no polo passivo. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Da ausência de comprovação de entrega da documentação. Alega à 

seguradora ré, em síntese, que o autor não comprovou a juntada de 

documentos mínimos necessários à regulação do sinistro administrativo, 

falta à parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. 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, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Da preliminar de 

ausência do laudo do IML descumprimento ao art. 5º, § 5º da Lei 6.194/74. 

A dicção do art. 5º, § 5º da Lei 6.194/74, estabelece requisitos para 

solicitação da indenização securitária na via administrativa, deduzindo a 

pretensão em juízo, mormente eventual dificuldade na obtenção do 

documento previsto no referido dispositivo, tal requisito poderá ser 

satisfeito mediante realização da competente perícia médica, objeto da 

dilação probatória solicitada pelas partes. Portanto, REJEITO a preliminar. 

Ao continuo, superadas às preliminares, passo a análise do mérito. A 

parte autora interpôs a presente ação objetivando a condenação da ré ao 

pagamento do Seguro Obrigatório – DPVAT, no montante de R$ 13.500,00 
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(treze mil e quinhentos reais), em razão de acidente em que afirma ter sido 

vítima em 08.11.2017. No caso, o boletim de ocorrência policial (id. 

11290373 pág. 01/02), aliado aos documento (id. 11326629 pág. 01 e 04) 

constando como a data de autorização, bem como a de internação o dia 

08.11.2017 e o relatório de descrição terapêutica (id. 11326648 pág. 03), 

informando no campo de observação “vítima de acidente de moto”, 

comprovam que DHENYS FERREIRA BEZERRA foi vítima de acidente de 

trânsito no dia 08.11.2017. A perícia médica judicial realizada (id. 

12370367 pág. 02/03) realizada no dia 22.03.2018, concluiu que o autor 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta no tornozelo esquerdo 

de intensa repercussão avaliada em 75% (setenta e cinto por cento), 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o 

dano corporal apresentado. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, e não efetuado o pagamento na esfera administrativa, a parte 

autora faz jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, de acordo 

com o estabelecido na Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º 

e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecendo 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 intensa no tornozelo esquerdo, devendo ser 

calculado sobre o percentual máximo indenizável ao membro afetado. 

Desse modo, com relação a lesão constatada, R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais) corresponde ao máximo indenizável ao 

membro afetado, 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, ainda que o pagamento a menor tenha 

importado em parcial descumprimento da obrigação contratual, a mora da 

seguradora somente ficou caracterizada no momento em que foi citada e 

tomou conhecimento da ação de cobrança. Assim os juros moratórios, de 

1% ao mês, devem incidir a partir da data da citação válida da seguradora. 

O STJ é nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. JUROS 

MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. 1.- Consoante orientação pacificada da 

Segunda Seção, nas ações de cobrança de indenização securitária, por 

se tratar de descumprimento de obrigação contratual, os juros de mora 

são devidos a partir da citação, na forma do que dispõe o art. 406 do 

Código Civil. 2.- Agravo Regimental improvido”. (STJ-3ª Turma, AgRg no 

REsp 1376837/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, j. 19/11/2013, DJe 

05/12/2013) E ainda: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO 

CÍVEL - SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - RECEBIMENTO ADMINISTRATIVO - 

COMPLÇÃO - POSSIBILIDADE - VINCULAÇÃO A PERCENTUAIS DE 

PROPORCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO TEMPUS REGIT 

ACTUM - FATO ANTERIOR ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.945/09 - JUROS 

DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DA CITAÇÃO E DO 

EVENTO DANOSO - ACERTO DA SENTENÇA - APELAÇÃO IMPROVIDA - 

UNANIMIDADE. I - O pagamento efetuado pela via administrativa não 

impossibilita seja pleiteada a complementação do valor devido a título do 

seguro DPVAT, já que a quitação diz respeito tão somente aos valores 

efetivamente recebidos. Precedentes. (...) Os juros de mora e a correção 

monetária foram corretamente estipulados, respectivamente, a partir da 

citação e do evento danoso (sinistro), conforme entendimento pacificado 

na Quarta Câmara Cível deste TJ/MA. V - Apelação cível improvida. 

U n a n i m i d a d e . ”  ( T J - M A  -  A P L :  0 0 5 7 2 4 2 0 1 2  M A 

0001146-20.2011.8.10.0040, Relator: ANILDES DE JESUS BERNARDES 

CHAVES CRUZ, Data de Julgamento: 07/08/2012, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2012) No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento da 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional dos membros/segmentos afetados, no valor 

de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data evento danoso e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. 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, § 2, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015023-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

CLAUDIR DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015023-67.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDIR DA SILVA RODRIGUES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Sentença. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

CLAUDIR DA SILVA RODRIGUES move em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de acidente 

de trânsito ocorrido no dia 24.09.2016, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

7220394, 7220405, 7220419, 7220427, 7220443, 7220449, 7220454, 

7220458, 7220460, 7220463. Devidamente citada (id. 8326835), a parte ré 

apresentou contestação e documentos (ids. 10400814, 10400824), 

arguindo preliminarmente: I– Da Necessidade de Realização de Pedido 

Administrativo Prévio – Falta de Interesse de Agir. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação, ids. 10953540. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o laudo 

pericial foi juntado id. 10088026. A parte autora se manifestou acerca do 

laudo pericial, id. 11600067. A requerida se manifestou acerca do laudo 

pericial, id. 11595885. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 
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parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, o autor juntou cópia do requerimento 

administrativo protocolado perante a seguradora ré, id. 8264222. Portanto, 

é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, 

o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico que a escolha 

do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT 

deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu 

possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência do SAMU (ids. 7220460), a fim 

de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (ids. 10088026). 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 24.09.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 
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reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10088026), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): OMBRO 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual Lesão OMBRO ESQUERDO 50% MÉDIA Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda anatômica e/ou funcional de um dos ombros terá a vítima 

direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 50%, perfazendo o total de 

12,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - OMBRO 

ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 1.687,50 TOTAL= R$ 1.687,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

CLAUDIR DA SILVA RODRIGUES move em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (24.09.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de Agosto de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006342-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

JULIANA DOS SANTOS ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006342-74.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIANA DOS SANTOS ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT ajuizada por JULIANA DOS SANTOS ALMEIDA em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito no dia 21.12.2017, que lhe teria ocasionado 

invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida 

ao pagamento de indenização no valor de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil, 

cento e sessenta reais). Com a inicial de (id. 12207634 pág. 01/08), vieram 

os documentos de (ids. 12207665, 12207667, 12207670, 12207676, 

12207683, 12207687 pág. 01/06 e 12207692 pág.01/07. Na audiência de 

tentativa de conciliação realizada por meio da central, não houve proposta 

de acordo. A ré ofertou contestação id. 12828414, tendo a parte autora 

impugnado (id. 13089954). O laudo médico pericial foi juntado id. 12950370 

pág. 03/04. A parte autora manifestou a sua concordância com o laudo 

pericial id. 12951483. Instado a manifestar acerca do laudo, a requerida 

compareceu aos autos concordando com o referido laudo (id. 13261246). 

É o relatório. Decido. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. Da necessidade de inclusão da seguradora líder do 

consórcio do seguro DPVAT S.A na demanda. Inicialmente, observo que 

as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 
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beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Portanto, REJEITO a preliminar. Ao continuo, superadas às preliminares, 

passo a análise do mérito. A parte autora interpôs a presente ação 

objetivando a condenação da ré ao pagamento do Seguro Obrigatório – 

DPVAT, no montante de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil, cento e sessenta 

reais), em razão de acidente em que afirma ter sido vítima em 21.12.2017. 

No caso, o boletim de ocorrência policial (id. 12207687 pág. 01/02), aliado 

ao boletim de atendimento (id. 12207687 pág. 03) datado do dia 

21.12.2017, às 21:08 horas, informando que a autora/vítima deu entrada 

pelo SAMU, vítima de acidente de moto, comprovam que JULIANA DOS 

SANTOS ALMEIDA foi vítima de acidente de trânsito no dia 21.12.2017. A 

perícia médica judicial realizada (id. 12950370 pág. 03/04) realizada no dia 

27.04.2018, concluiu que a autora apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta na estrutura do tórax de residual repercussão avaliada em 

10% (dez por cento), bem como invalidez no ombro esquerdo de média 

repercussão avaliada em 50 (cinquenta por cento), permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano corporal 

apresentado. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, e não 

efetuado o pagamento na esfera administrativa, a parte autora faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, de acordo com o estabelecido 

na Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelecendo os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 10% de invalidez residual na estrutura do tórax e 50% de invalidez 

média no ombro esquerdo, devendo ser calculado sobre o percentual 

máximo indenizável ao membro afetado. Desse modo, com relação a lesão 

constatada na estrutura do tórax, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) corresponde ao máximo indenizável ao membro afetado, contudo, o 

autor faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 (mil trezentos e 

cinquenta reais). Quanto a lesão constatada no ombro esquerdo, R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) corresponde ao 

máximo indenizável ao membro afetado, contudo, o autor faz jus a 50% 

desse valor, ou seja R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), que somadas perfazem o montante de R$ 3.037,50 

(três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos juros 

de mora, ainda que o pagamento a menor tenha importado em parcial 

descumprimento da obrigação contratual, a mora da seguradora somente 

ficou caracterizada no momento em que foi citada e tomou conhecimento 

da ação de cobrança. Assim os juros moratórios, de 1% ao mês, devem 

incidir a partir da data da citação válida da seguradora. O STJ é nesse 

sentido: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DECORRENTE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. JUROS MORATÓRIOS. 

TERMO INICIAL. 1.- Consoante orientação pacificada da Segunda Seção, 

nas ações de cobrança de indenização securitária, por se tratar de 

descumprimento de obrigação contratual, os juros de mora são devidos a 

partir da citação, na forma do que dispõe o art. 406 do Código Civil. 2.- 

Agravo Regimental improvido”. (STJ-3ª Turma, AgRg no REsp 1376837/PR, 

Rel. Ministro Sidnei Beneti, j. 19/11/2013, DJe 05/12/2013) E ainda: 

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - RECEBIMENTO ADMINISTRATIVO - COMPLÇÃO - 

POSSIBILIDADE - VINCULAÇÃO A PERCENTUAIS DE 

PROPORCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO TEMPUS REGIT 

ACTUM - FATO ANTERIOR ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.945/09 - JUROS 

DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DA CITAÇÃO E DO 

EVENTO DANOSO - ACERTO DA SENTENÇA - APELAÇÃO IMPROVIDA - 

UNANIMIDADE. I - O pagamento efetuado pela via administrativa não 

impossibilita seja pleiteada a complementação do valor devido a título do 

seguro DPVAT, já que a quitação diz respeito tão somente aos valores 

efetivamente recebidos. Precedentes. (...) Os juros de mora e a correção 

monetária foram corretamente estipulados, respectivamente, a partir da 

citação e do evento danoso (sinistro), conforme entendimento pacificado 

na Quarta Câmara Cível deste TJ/MA. V - Apelação cível improvida. 

U n a n i m i d a d e . ”  ( T J - M A  -  A P L :  0 0 5 7 2 4 2 0 1 2  M A 

0001146-20.2011.8.10.0040, Relator: ANILDES DE JESUS BERNARDES 

CHAVES CRUZ, Data de Julgamento: 07/08/2012, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2012) No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento da 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional dos membros/segmentos afetados, no valor 

de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos). O 

valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice 

oficial – INPC, a partir da data evento danoso e acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação válida. 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, § 2, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1028373-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. D. S. (ADVOGADO(A))

I. C. P. (AUTOR(A))

Y. V. P. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. G. S. R. -. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028373-88.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

YAM VICTOR PAIVA DOS SANTOS, IONE CRISTINA PAIVA RÉU: WENDER 

GAIA SOARES RIBEIRO - ME Trata-se de pedido de tutela antecedente – 

exibição de documentos, ajuizada por YAM VICTOR PAIVA DOS SANTOS, 

representado por sua genitora IONE CRISTINA PAIVA, em face de 

WENDER GAIA SOARES RIBEIRO ME – MERCADO IPIRANGA. Alega o 

autor que foi ao estabelecimento requerido fazer uma compra e foi 

surpreendido por um os funcionários do estabelecimento que o submeteu 

a situações constrangedoras. Conta que tal fato foi registrado nas 
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câmeras de segurança do próprio mercado, mas que o acesso às 

filmagens foi negado pelas requeridas. Pugna pela concessão de tutela 

cautelar antecedente para determinar a disponibilização imediata das 

imagens. Com a inicial vieram os documentos. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Inicialmente, verifica-se 

que a inicial apresenta algumas irregularidades que dificultam a análise da 

mesma. Assim, consoante o mandamento exarado no art. 321, do CPC, e o 

princípio da cooperação, passo a indicação pormenorizada dos pontos. 

Verifica-se no caso em tela que o autor necessita dos documentos 

necessários para a propositura da ação de indenização por danos morais 

e imputação de crime, sendo o meio mais adequado e célere a propositura 

de Ação de Produção Antecipada de Provas, regulada nos arts. 381 a 

383, do CPC. Nesse sentido: "EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. REQUISITOS. 1. No âmbito do novo Código de 

Processo Civil, o pedido de exibição de documentos, formulado de forma 

autônoma, antecedente e satisfativa, deve ser realizado por meio de 

produção antecipada de provas. 2. Cabe à parte, então, cumprir os 

requisitos do art. 382 do CPC, apresentando as razões que justifiquem a 

necessidade da antecipação e mencionando com precisão os fatos sobre 

os quais a prova há de recair. Recurso não provido." (TJSP, Apelação n. 

1002136-54.2017.8.26.0196, 14ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Melo 

Colombi, j. 06.06.2017, v.u., grifou-se) Ante o exposto, intime-se a parte 

autora para que adeque a petição inicial nos moldes dos arts. 381/383, do 

CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Advirto a Requerente que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art.321, parágrafo único, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

29 de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008965-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO DA SILVA GOMES (AUTOR(A))

SINTHIA BERETTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos 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: 1028575-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE SOUZA ARRUDA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do 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: 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 as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015018-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

ENIRES DE JESUS JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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 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: 1033888-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

ALMIR GONCALVES DE FREITAS (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026983-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MANOEL BALBINO DE CAMPOS (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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1035943 Nr: 39576-69.2015.811.0041

 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: CLEIDE DA COSTA VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI - BRASIL TELECOM - TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1013649 Nr: 29139-66.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
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LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR VIANNA GOMES 

- OAB:2713-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 904297 Nr: 33058-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURENICE DE CASTRO SODRÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANO JULIAN SOUZA - 

OAB:16205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 325/336, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1070097 Nr: 55422-29.2015.811.0041

 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: SÔNIA MARIA RONDON DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CRIVELATTI - OAB:8887, 

JULIO DA SILVA RIBEIRO - OAB:19.838/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANNE N. TUNES DE 

OLIVEIRA TREMURA - OAB:13.645

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os contidos na inicial.Em razão da sucumbência 

condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários advocatícios, a serem rateados pelos patronos 

das rés, que fixo em 10% do valor da causa atualizado, com fundamento 

no art. 85, § 2º, do CPC.Revogo, outrossim, os benefícios da gratuidade da 

justiça em favor da parte autora, pois, em consulta ao portal transparência 

do Estado de Mato Grosso, constata-se que é funcionária da Secretaria 

de Estado de Fazenda e recebe o salário de R$ 6.745,15 (seis mil 

setecentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos).Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1073251 Nr: 56742-17.2015.811.0041

 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: ZENAIDE MARCELINA DA CRUZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:16.438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:17703, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494 

OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725, MARLON HUDSON 

MACHADO - OAB:15.642/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão 

inicial.Condeno ainda a parte Autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º, do CPC/2015.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 a sentença e não havendo requerimento, arquivem-se os 

presentes autos.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1009899 Nr: 27536-55.2015.811.0041

 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: SIDINEIA APARECIDA SILVA DE SOUZA

 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 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial 

ajuizada por SIDINEIA APARECIDA SILVA DE SOUZA em desfavor de CAB 

– CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO, 

condenando a Requerida ao pagamento da quantia de RS3.000,00 (três mil 

reais) a títulos de danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês a partir do evento (Súmula 54 do STJ), em 22/12/2014, 

e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença 

(Súmula 362 do STJ).Em razão da sucumbência recíproca, condeno, 

respectivamente, as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que esta última verba fixo no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§1 e 2º, do CPC/2015.Contudo, face à gratuidade de justiça em favor da 

parte autora, anteriormente concedida e mantida, mantenho suspensa a 

exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver 

modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC.Por fim, revogo os efeitos da Tutela de Urgência Antecipada, 

anteriormente deferida às fls. 76-77.No mais, com o trânsito em julgado, 

nada mais sendo requerido, arquive-se.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 462639 Nr: 31149-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROLF HANS WERNER DEGERNAHRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERTON APARECIDO VIEIRA CHAGAS, 

APARECIDO CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 768783 Nr: 21697-54.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIO PEDROSO DA SILVA, MARIA DAS DORES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTRIM DIAS & CIA LTDA ME, GOLDEM 

GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA BERTANI - 

OAB:14.501/MT, SILVANA BERTANI - OAB:7828-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20.572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - OAB:2090/MT, 
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MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20.371

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a impugnação 

de fls. 847/866, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 443886 Nr: 19270-55.2010.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MORAES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DULINA MOREIRA SILVA DE MORAES, 

ANA CRISTINA DE VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR RODRIGO TEOFILO DE 

CARVALHO - OAB:8713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA ROCHA 

GUIMARÃES - OAB:9.156/MT, ANA KELCIA FIGUEIREDO DE FREITAS 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 10.541, BENEDITO ALVES FERRAZ - 

OAB:5.632/MT, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018

 Aguarde-se providências no feito em apenso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 804234 Nr: 10698-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA PESSANHA LOQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, JOÃO 

BORGES DE OLIVEIRA JÚNIOR, LÁZARO QUEIROZ BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, JOÃO BOSCO LEOPOLDINO DA FONSECA - 

OAB:MG/10.907, MAURICIO LEOPOLDINO DA FONSECA - 

OAB:55.454/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:83492 , GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, 

LEANDRO MARTINS PARREIRA - OAB:86037 , SEBASTIAO MONTEIRO 

DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Cuida-se de Ação Cautelar ajuizada por Carla Pessanha Loque contra 

ENPA – Engenharia e Parceria LTDA, Lázaro Queiroz Borges e João 

Borges de Oliveira Júnior.

Em decisão de fls. 49/51 foi concedida a liminar determinando que a 

Reclamada procedesse com a exibição de documentos.

Ocorre que conforme manifestou-se a autora, a requerida ENPA não 

apresentou todos os documentos exigidos.

Defiro o pedido de fls. 444/447, determinando que a reclamada 

APRESENTE OS DOCUMENTOS FALTANTES, no prazo de 05 (cinco) dias.

Para o caso de não cumprimento das determinações por parte da parte 

Requerida, imponho a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos 

termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015.

Expeça-se ofício ao Banco Central do Brasil, conforme pedido de fl. 447.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 442354 Nr: 18432-15.2010.811.0041

 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: MOACIR NASCIMENTO SARMAZI, MARIONITA DE 

OLIVEIRA SERRA SARMAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, MARIA LÚCIA SILVA DE AQUINO - OAB:7373, 

MARIA LÚCIA SILVA DE AQUINO - OAB:7373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:18733-A/MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerido/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 464/470, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 888634 Nr: 22328-27.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZERINA VICTOR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA - 

OAB:11.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS 

- OAB:188.868-B/ SP, TATYANA BOTELHO ANDRÉ - OAB:170.219/OAB

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, que fica designado 

o dia 28/09/2018, às 09:00 horas, realizar-se a na instalação da Hyundai 

Caoa localizada na Avenida Fernando Correa, nº 1751 para inicio dos 

trabalhos periciais, ficando intimadas as partes e assistentes técnicos, 

através dos seus patrono da referida designação, conforme fls. 

193(verso).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1053540 Nr: 48151-66.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DIST. DE 

DIREITOS AUTORAIS/ECAD, ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS 

RECORDANDO OS PAGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA FRANCISQUINI - 

OAB:18351, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B/MT, 

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - OAB:17.201/MT

 Designo audiência de instrução para o dia 19 de fevereiro de 2019 às 14 

horas para oitiva das partes e testemunhas.

Nos termos do art. 357, §4 do CPC/15 fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 866330 Nr: 6634-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO, Patrick Alves Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALMIRO TULIO SALDANHA PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B, PATRICK 

ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924/MT

 Defiro o pedido de penhora BACENJUD, conforme extrato em anexo, o 

qual restou infrutífero.

Manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do feito, 

devendo ainda acostar aos autos o demonstrativo atualizado do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, registro que nos termos do art. 782 do CPC/15 o nome da parte 

executada pode ser incluído em cadastros de inadimplentes, desde que 

haja interesse da parte.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 96270 Nr: 4649-73.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO ED. ALBERT EINSTEIN COL. E CURSO MASTER 

S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT, THAISA CRISTINA L. SILVA PENHA - OAB:9187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a correspondência devolvida de fls. 

335, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 807111 Nr: 13585-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E 

COMPONENTES LTDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. J. DE SOUZA ME, MEIRIMAR JOSÉ DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO NETO - OAB:16368/O, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a correspondência devolvida de fls. 

237, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1035201 Nr: 39175-70.2015.811.0041

 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: EUSTACIO FLORENCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG 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: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerido/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 117/126, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1029019 Nr: 36301-15.2015.811.0041

 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: LUZAINE RAMOS LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMÁRIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624

 II - JULGO PROCEDENTE, com fulcro no art. 487, inc. I do CPC o pedido 

inicial para DECRETAR a rescisão do contrato de compra e venda firmado 

entres os litigantes ( fls. 29/56);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. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 873985 Nr: 12620-50.2014.811.0041

 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: GONÇALINA MADALENA DA COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ROSA PEREIRA DE SOUZA, 

TISSALEIA LTDA - ME, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738 OAB/SP, BRUNO SILVA NAVEGA - OAB:118948, 

FERNANDA CAMILA PICOLLI - OAB:OAB/MT 19.716, ICARO GILBRAN 

REVELES DE ANDRADE - OAB:15578, LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15.600/MT

 b)No mesmo passo, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na LIDE 

SECUNDÁRIA e CONDENO a seguradora COMPANHIA MUTUAL SEGUROS 

a arcar, solidariamente, com a ré a condenação imposta nesta sentença, 

respeitando-se, quanto a ela, os LIMITES da APÓLICE, o que faço, também, 

com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.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 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §§ 

1º e 2º, 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). Condeno 

a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do 

advogado do réu Marcelo Rosa Pereira de Souza, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, 

§§ 1º e 2º, 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.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 870335 Nr: 9820-49.2014.811.0041

 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: ROSA TONON DE ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UM INVESTIMENTO S.A CORRETORA DE 

TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS, SANTANDER BRASIL ASSET 

MANAGEMENT DIST. TIT. E VALORES IMOB., ATIVA CORRETORA DE 

TÍTULOS CAM VALORES, CAPITAL MT AUTONOMO DE INVESTIMENTOS 

LTDA, ALDO J. MONIZ DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAYROUZ ARFOX - 

OAB:13.033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.103-A, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.147, JOSE 

GABRIEL ASSIS DE ALMEIDA - OAB:OAB/RJ 52.359, PETERSON 

CALAZANS DO PRADO DUARTE - OAB:16538, RICARDO MARFORI 

SAMPAIO - OAB:222.988-SP

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida Um investimento S.A 

Corretora de Títulos e Valores Imobiliários, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar as alegações finais, 

no prazo de 15 (quinze) dias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 917705 Nr: 41879-90.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARQUES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NORMÉLIA OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:11.967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA - 

OAB:18895/O

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão 

inicial.REVOGO a liminar concedida às fls. 60/61. Condeno ainda a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez) do valor atualizado da ação, na forma do 

artigo 85, §2º, do CPC/2015. Contudo, face ao deferimento de gratuidade 

de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, 

assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no 

estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados 

da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas às 

formalidades legais.Publique-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 764263 Nr: 16902-05.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRO GOMES BEZERRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA GOMES MEZZOMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE RAMOS DA SILVA 

- OAB:23.807/O

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial.Condeno o autor 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa, o que faço com fundamento 

no art. 85, § 2º, do CPC.Por ser o autor beneficiário 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.: 1306059 Nr: 9934-46.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAREN CRISTINA SALES PAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDUY ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONE CAMPOS FREIRE - 

OAB:9912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, MARILEI CARDOSO FERREIRA - 

OAB:12904/MT, ROSELI CARDOSO - OAB:25045

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a impugnação 

aos embargos e documentos no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 412747 Nr: 2040-97.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARES & CIA LTDA, FARES HAMED ABOUZEID 

FARES, NABIH FARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 919747 Nr: 43293-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHILIPE BARBOSA ALCANTARA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOISA MARIA BARBOSA 

MEDEIROS - OAB:14811/MT, RAPHAEL BARBOSA MEDEIROS - 

OAB:10617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCÃO - OAB:OAB/MT 14.522, FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A, JOÃO 

CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a impugnação 

de fls. 172/178, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 239588 Nr: 8417-26.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMIL CÁCERES MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NESTOR SOARES DE SALLES, 

JOAO PACHECO DE SALLES, ALAYDES SOARES DE SALLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS REZENDE - 

OAB:9.146/MT, JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2.492/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 927485 Nr: 47959-70.2014.811.0041

 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: TERRA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAÍS CAROLINE OLIVEIRA PINTO 

- OAB:23370/O, MAYANA PEREIRA SOARES - OAB:17.092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14.687/MT, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16.990 MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para impugnar os embargos 

monitórios e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 891436 Nr: 24170-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO BROMATI NETO - 

OAB:OAB/SP 297.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMOS BERNARDINO ZANCHET 

NETO - OAB:23045/O, MARIO CARDI FILHO - OAB:OAB/MT 3.584-A, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Intime-se a empresa Forense Lab Perícias e Consultoria para se 

manifestar acerca da impugnação de fls. 1157/1159, bem como a 

possibilidade de indicação de outro perito com as qualidades 

especificadas pelo requerido, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 933093 Nr: 50967-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOUFLEUR E LANGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON FLAVIO TAQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 49, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1045130 Nr: 43958-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS 

PARA CONSTRUÇAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MENDES OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DOMINGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:11670-B, MURILO FERREIRA BLANCO - OAB:5868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, com fundamento no art. 487, 

inciso I e 701,§2º, ambos do CPC/2015, a presente ação monitória para 

condenar a empresa ré ao pagamento no valor originário de R$ 12.156,67 

(doze mil cento e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos), 

sobre o qual incidirá correção monetária pelo índice do INPC a partir do 

vencimento de cada um dos títulos e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 406 do Código Civil c/c o 

art. 161 do CTN), que ocorreu em 15/03/2017. Condeno a ré ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§1 e 2º, 

do CPC/2015. Com o trânsito em julgado da presente demanda, fica 

constituído de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se na 

forma executiva (art. 701, §2º do CPC).Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 908882 Nr: 36064-15.2014.811.0041

 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: FABIANO DIAS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO D ABINER FERNANDES - 

OAB:12049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 840340 Nr: 44742-53.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 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: DIOGO LEMES DE FREITAS - 

OAB:86676, LAZARA DANIELE GUIDIO BIONDO CROCETTI - 

OAB:42.294/PR, VITOR HUGO PAES LOUREIRO FILHO - OAB:43.789/PR

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para retirar a Carta de 

precatória, no prazo de 10 (dez) dias e para comprovar sua distribuição 

da precatória, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1120933 Nr: 19190-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ARGUELHO MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDION SISTEMAS ACUSTICOS LTDA ME, 

PATRICIA APARECIDA CAMARÃO CUNHA, DENILSON TEIXEIRA DA SILVA 

CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER ARGUELHO MOURA - 

OAB:9689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILLA DE MOURA 

BOURET - OAB:8.476/MT

 A Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso - SEGES apresentou 

resposta a este Juízo à fl. 176, informando que para o cumprimento da 

decisão é necessário os documentos (CPF, RG e dados bancários do 

beneficiário).

Quanto à solicitação de dados bancário do beneficiário, a SEGES é um 

órgão de gestão do Estado de Mato Grosso, tendo acesso aos dados 

bancários em que a beneficiária recebe os proventos, sendo inviável que 

a parte exequente colacione tais informações.

Assim, expeça-se novo ofício à Secretaria de Estado de Gestão – SEGES, 

para que realize o desconto em folha de pagamento da executada Patrícia 

Aparecida Camarão (CPF n. 488.066.921-00), respeitando o limite de 30% 

(trinta por cento) em cada desconto, tendo como consideração a sua 

remuneração líquida, até a quitação integral do débito.

O expediente deverá estar acompanhado dos documentos solicitados às 

fls. 176/verso (Cópia do CPF, RG e comprovante de residência).

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1120933 Nr: 19190-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ARGUELHO MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDION SISTEMAS ACUSTICOS LTDA ME, 

PATRICIA APARECIDA CAMARÃO CUNHA, DENILSON TEIXEIRA DA SILVA 

CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER ARGUELHO MOURA - 

OAB:9689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILLA DE MOURA 

BOURET - OAB:8.476/MT

 Intime-se novamente a parte exequente para que apresente 

demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, em cumprimento a decisão proferida no RAI n. 
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1001484-26.2018.8.11.0000 (fls. 163/167), expeça-se ofício à Secretaria 

de Estado de Gestão – SEGES, para que realize o desconto em folha de 

pagamento da executada Patrícia Aparecida Camarão (CPF n. 

488.066.921-00), respeitando o limite de 30% (trinta por cento) em cada 

desconto, tendo como consideração a sua remuneração líquida, até a 

quitação integral do débito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 811106 Nr: 17606-81.2013.811.0041

 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: CARLA PESSANHA LOQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, 

LÁZARO QUEIROZ BORGES, JOÃO BORGES DE OLIVEIRA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOULART PIMENTA - 

OAB:MG/70.453, JOÃO BOSCO LEOPOLDINO DA FONSECA - 

OAB:MG/10.907, MARCIO ROGERIO SANTANA - OAB:16220/MT, 

MAURICIO LEOPOLDINO DA FONSECA - OAB:55.454/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO BIANCARDINI 

CANDIA - OAB:6687/MT, BARBARA QUEIROZ BORGES TESTA - 

OAB:83492 , JOSÉ TEOPHILO FLEURY NETTO - OAB:OAB/SP 10.784, 

LEANDRO MARTINS PARREIRA - OAB:86.037, RODRIGO GOMES 

BRESSANE - OAB:8.616/MT

 Em face da manifestação de fls. 198/199, intime-se a FORENSE LAB – 

PERÍCIAS E CONSULTORIA, com endereço na Av. Dr Hélio Ribeiro, n. 525, 

sala 1405, bairro Alvorada, Cuiabá/MT, CEP: 78048-250, por meio do seu 

responsável técnico Thyago Jorge Machado, telefone: (65) 98112-2338 

para informar se aceita o encargo pericial com pagamento ao final do 

processo.

Caso a resposta seja afirmativa, intime-se o perito nomeado para 

apresentar proposta de honorários no prazo de 10 (dez) dias.

Em seguida, manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Proceda a secretaria com a intimação das partes somente depois que o 

perito juntar sua proposta de honorários. Caso o perito não faça a juntada 

no prazo estipulado, faça-me os autos conclusos antes da referida 

intimação. Havendo proposta de honorários, venham-me conclusos após o 

prazo concedido às partes.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1048616 Nr: 45764-78.2015.811.0041

 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: LAUDEVINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT, IANA HEDUYNA PAES LUCAS - OAB:17699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118948, GUIOMAR ALVES MARTINS - OAB:12316/MT, 

LAUDELINA FERREIRA TORRES - OAB:12.316-MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1024499 Nr: 34102-20.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENILDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCA AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:10.092

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora e requerida na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre a correspondência 

devolvida de fls. 55/56, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1104546 Nr: 12366-09.2016.811.0041

 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: VERA REGINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE PEREIRA BET - 

OAB:15.487-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:a)DETERMINAR 

que a requerida proceda com a entrega do imóvel e das chaves, objeto da 

demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária, que fixo 

em R$ 500,00 (quinhentos reais);b)CONDENAR a ré a restituição dos 

valores pagos pela autora a título de “ juros de obra” a contar do mês de 

março de 2015 até a efetiva entrega da obra, acrescidos de juros de mora 

de 1% ( um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária 

pelo INPC a contar do desembolso;c)CONDENAR a requerida ao 

ressarcimento dos valores dos aluguéis do imóvel desembolsados pela 

parte autora, a título de danos emergentes, no valor correspondente aos 

alugueis do período de março de 2015 até a efetiva entrega das chaves, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

a partir do desembolso.d)CONFIRMAR a liminar deferida às fls. 92/93. 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. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1295837 Nr: 7051-29.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA DE LIMA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE, VERDE 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON ALVES CAMPOS - 

OAB:19448-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5.985/MT, VALDEMAR BERNARDO JORGE - 

OAB:25.688

 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 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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 907419 Nr: 35180-83.2014.811.0041

 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: ERANIL ANTUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTINO DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:11665

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) DECRETAR a resolução do 

contrato de prestação de serviços firmado entre as partes;b) CONDENAR 

o requerido ao pagamento de R$ 13.990,00 ( treze mil e novecentos e 

noventa reais) a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% ( um 

por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária a partir 

do efetivo prejuízo; c) CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação inicial (art. 406 do Código Civil c/c o art. 161 do CTN), e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.Condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.Transitada em julgado 

a sentença e não havendo requerimento, arquivem-se os presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 715965 Nr: 9914-02.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MORAES SOUZA EREGIPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA DE VIEIRA, MARIA DULINA 

MOREIRA SILVA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA ORTELHADO MENDES 

PEDRI - OAB:9.801MT, ROGER FERNANDES - OAB:OAB/MT 8.343, 

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - OAB:13.251/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA ROCHA 

GUIMARÃES - OAB:9.156/MT, ANA KELCIA FIGUEIREDO DE FREITAS 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 10.541, BENEDITO ALVES FERRAZ - 

OAB:5.632/MT

 Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo autor contra a 

sentença de fls. 206/215, a qual julgou parcialmente procedentes os seus 

pedidos.

Sustenta haver contradição no decisum haja vista ter sucumbido em parte 

mínima dos pedidos, e ainda assim condenado ao pagamento dos 

honorários de sucumbência aos patronos da parte contrária.

Requer, então, que sejam acolhidos os embargos para que seja sanada a 

apontada contradição.

Decido.

O dispositivo da sentença se mostra contraditório quanto ao seu 

pagamento dos honorários de sucumbência.

Isso porque sendo sucumbente em parte mínima dos pedidos, este não 

deve honorários de sucumbência aos advogados das outras partes.

Ante o exposto, conheço dos embargos, pois tempestivos, e acolho suas 

razões para sanar a contradição no dispositivo da sentença, invertendo o 

ônus de honorários sucumbenciais.

Portanto, onde se lê:

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e na verba 

honorária dos patronos das Requeridas, que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, com suporte no art. 85, § 2º, e 86, § único, 

todos do CPC/2015. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça 

em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.

Passa-se a ler:

Condeno a Requerida Maria Dulina Moreira Silva de Moraes ao pagamento 

das custas processuais e na verba honorária do patrono da parte 

Requerente, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, com 

suporte no art. 85, § 2º, e 86, § único, todos do CPC/2015.

Permanece inalterado o restante do teor da sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1106917 Nr: 13349-08.2016.811.0041

 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: MARCELO CANDIDO DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDINALVA TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT, 

MURILO MASSOLI LEIRIÃO - OAB:21405/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ANTONIO SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:3759/MT

 Homologo a desistência da oitiva da testemunha Enilzeth Da Silva Souza.

Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, de forma 

sucessiva, primeiro os embargantes, no prazo de 15 (quinze) dias, depois 

a embargada, 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1006151 Nr: 25986-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRETH APARECIDA DE CAMPOS NICODEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRALE AMAZÔNIA S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO RAYMUNDO 

NICODEMOS - OAB:9.136 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6.199/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte embargada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre os 

documentos juntados pelo embargante às fls. 96/126, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1144032 Nr: 29199-05.2016.811.0041

 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: DANIEL DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDINALVA TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT, 

MURILO MASSOLI LEIRIÃO - OAB:21405/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ANTONIO SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:3759/MT

 Homologo a desistência da oitiva da testemunha Enilzeth Da Silva Souza.

Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, de forma 

sucessiva, primeiro os embargantes, no prazo de 15 (quinze) dias, depois 

a embargada, 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.: 1106946 Nr: 13361-22.2016.811.0041

 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: RAQUEL GRACINDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDINALVA TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT, 

MURILO MASSOLI LEIRIÃO - OAB:21405/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ANTONIO SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:3759/MT

 Homologo a desistência da oitiva da testemunha Enilzeth Da Silva Souza.

Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, de forma 

sucessiva, primeiro os embargantes, no prazo de 15 (quinze) dias, depois 

a embargada, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1082549 Nr: 2727-64.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH SPEROTTO DA 

SILVEIRA - OAB:51.634/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerente/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 151/178, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 713352 Nr: 7719-44.2011.811.0041

 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: INCORIAL IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICINATO SOARES DE LIMA, PAULO 

LEONARDO ARAÚJO LIMA, PATRICK ARAÚJO LIMA, CICINATO SOARES 

LIMA JUNIOR, PABLO MATEUS ARAUJO LIMA, SIDNEI ARI BELLINCANTA, 

IVETE SCUSSIATTO BELLINCANTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON BALBINO VILELA 

JUNIOR - OAB:5982, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - 

OAB:13.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO LUCIO DE 

ARRUDA - OAB:4521-0

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls.380, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1114028 Nr: 16340-54.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIOMAR DIAS MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

STILLO IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DONEGÁ - 

OAB:12.034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO JOÃO ZANATA - 

OAB:8.360/MT

 II- JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES, com fulcro no art. 487, inc. I do 

CPC, os demais pedidos iniciais com relação à reclamada Rodobens 

Negócios Imobiliários S/A para CONDENAR a requerida RODOBENS 

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, à devolução do valor de R$ R$ 18.197,74 

(dezoito mil e cento e noventa e sete reais e setenta e quatro 

centavos),em favor do autor, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a contar do 

desembolso;IIII - CONCEDO a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do 

CPC, para determinar que a reclamada RODOBENS NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS S/A PROCEDA com a devolução da quantia incontroversa 

de R$ 15.164,79 ( quinze mil e cento e sessenta e quatro reais e setenta e 

nove centavos) em favor do reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de multa a ser fixada em caso de descumprimento. 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).Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1062851 Nr: 52285-39.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA, WILLIAN 

RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA CARDOSO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte ré compareceu tardiamente à audiência de conciliação, informou 

não ter proposta de acordo e requereu a nomeação de patrono dativo por 

não possuir meios financeiros para a contratação de advogado particular.

Conforme se extrai da decisão exarada em audiência (fl. 78), a Defensoria 

Pública foi nomeada para atuar em defesa dos interesses do réu, porém, 

pelo douto defensor, foi requerida a intimação pessoal do réu para 

comparecer à sede da instituição com o fito de alinhar a tese defensiva.

Tal pedido foi deferido à fl. 82, no entanto o mandado de intimação foi 

expedido para o antigo endereço do réu, quando deveria ter sido 

observado o local onde este foi citado, conforme certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de fl. 76.

Assim, deixo de decretar a revelia, e determino a expedição de nova 

intimação para que o réu compareça à Defensoria Pública, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo-se observar o endereço onde ocorreu a citação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 402589 Nr: 34584-75.2009.811.0041

 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: MASSA FALIDA DE GARAVELO & CIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA MARIA DO PRADO, JOSÉ ALSELMO 

MONTEIRO NASCIMENTO, RONALDO INÁCIO BOKORNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:204781/SP, IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO - 

OAB:49889/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER JOSE MENEZES 

ALVES - OAB:13379, LINCOLN WALTER DENIER HUERGO 

BAURMEISTER - OAB:11754 MT

 Intime-se a parte autora para que se manifeste a respeito da petição de fl. 

360/363, especificamente a respeito da certidão de óbito do requerido 

RONALDO INÁCIO BOKORNI.

Com estas providências, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1020392 Nr: 32124-08.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MADALENA MARIA DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERODILCE S. GUIMARÃES - 

OAB:OAB/MT 16.518, JOELI MARIANE CASTELLI - OAB:16746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Manifestem-se as partes acerca do pedido de habilitação de fls. 102/103 

e documentos de fls. 105/261, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, havendo existencia de interesse de menor, colha-se o parecer do 

Ministério Público e ao final, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1009548 Nr: 27349-47.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ALMEIDA GIL JUNIOR, RICARDO ALMEIDA GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BRAGA - OAB:14630, 

JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT, JULIETA MARINHO PIRES 

CEZARIO - OAB:14272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, BIANCA BRAGA - OAB:14630, JORGE 

LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT

 Proceda-se com a juntada de documentos apresentados em audiência.

O laudo pericial de fls. 283/301 somente foi juntado na data de ontem, 

sendo que as partes não tiveram acesso ao mesmo e de comum acordo 

pugnaram pela redesignação da presente audiência e pela concessão do 

prazo de 10 (dez) dias e de forma sucessiva, primeiro o autor, depois o 

réu, mediante intimação, para manifestação acerca do laudo.

Designo audiência de de instrução para o dia 10 de Outubro de 2018, às 

14h00, devendo ser intimadas via judicial as testemunhas Glen Carlos de 

Arruda, Maria das Dores Gonçalves Dias, Adalberto Ferreira da Silva e Rui 

de Souza Gonçalves.

Caso as partes requeiram esclarecimento do perito, deveram fazer na 

forma de quesitos, no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

Nada mais havendo, determinou o MM. Juiz o encerramento. Eu, Silvan 

Ramires Filho, que digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 330026 Nr: 2038-98.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE ANGELI NETO, ADRIANA 

RODRIGUES CELIS DE ANGELI, JOSE AUGUSTO RAMOS MARTIN, 

ISABELE FLOREZ DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8909/MT, JULIANA ZAFINO ISIDODORO FERREIRA MENDES - 

OAB:12794-B/MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se os executados Ricardo de Angeli Neto e Adriana Rodrigues 

Celis de Angeli da penhora efetuada nos autos nos endereços 

encontrados via sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud.

Caso reste infrutifera a intimação ou caso os endereços localizados sejam 

os mesmos já indicados nos autos, proceda-se à intimação via edital.

Outrossim, intime-se a parte exequente para que apresente o 

demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 15 (quinze)dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 462514 Nr: 31058-66.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA BORGES FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, KEZIA GONÇALVES DA SILVA SARAGIOTTO - 

OAB:8370-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO NUNES NEVES DE 

ARAUJO - OAB:18415

 Considerando que a lei determina a suspensão imediata dos processos 

após a condenação, bem como que o valor incontroverso constitui dívida 

liquida e certa das agravantes, também deve ser levantada a penhora já 

realizada, uma vez que tal valor também está sujeito ao processo de 

liquidação e à ordem legal de pagamento dos créditos, não sendo possível 

favorecer a agravada em detrimento dos outros credores. De outra 

aparte, em caso de extinção da entidade, a execução será igualmente 

extinta, por inexistência de sujeito passivo e patrimônio idôneo à quitação. 

Caso ocorra o levantamento da liquidação, restabelece-se o 

processamento do feito executivo, podendo ocorrer nova penhora. Ante o 

exposto, torno sem efeito as decisões de fls. 222 e 229 e DETERMINO A 

SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, enquanto durar a 

liquidação, e o levantamento da penhora realizada às fls. 222/224 em 

favor da executada. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1023011 Nr: 33410-21.2015.811.0041

 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: BRUNO SIMONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE HOMERO ALVES PEREIRA, IRENE 

ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA IZABEL DA ROCHA - 

OAB:OAB/PE 32.724, PAULO SEGIO DAUFENBACH - OAB:5325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:OAB/MT 

6.199

 Designo a audiência de continuação para o dia 06 de novembro de 2018 

às 17h30 para oitiva da testemunha Marcelo Maurinho de Azevedo. Neste 

ato também, vou inquerer a testemunha Jorge Pires de Miranda 

devidamente qualificado as fls. 69, devendo ser expedidos mandados de 

intimação para ambas testemunhas.

Dispenso a presença das partes para o próximo ato.

 Intime-se.

Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005993-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MALHEIROS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

FABRICIO TORBAY GORAYEB (ADVOGADO(A))

BENEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005993-08.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 
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juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034891-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO DINIZ HIGINO (AUTOR(A))

MAILI DA SILVA MATOSO (ADVOGADO(A))

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES (ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034891-31.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Designo o 

dia 05/11/2018, às 12:30 horas para audiência de conciliação que será 

realizada pela Central de Primeiro Grau de Mediação e Conciliação da 

Capital, localizada no Fórum de Cuiabá. Cite-se a ré no endereço 

informado na petição de ID. 12764242. Intime-se o autor para que 

compareça na data e hora designada. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, 29 de agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022978-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA (REQUERENTE)

LUAN GUSTAVO BUSATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUDORESTE MACHADO FARIA (REQUERIDO)

VIRGÍNIA RUTH ALVES M. DE FARIA (REQUERIDO)

VIRGINIA RUTH ALVES MACHADO DE FARIA (REQUERIDO)

GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência para 

cumprimento da decisão de ID 14424230 via mandado pelo Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá 

s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . LYGIA MARINHO 

FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024106-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

R. D. M. G. (AUTOR(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BARBOSA DE MACEDO OAB - 005.717.711-22 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que, em cumprimento 

ao despacho de ID 11163064, impulsiono o presente feito com a finalidade 

de encaminhar intimação às partes partes para: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e 

direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que 

com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente 

o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade 

de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). LYGIA MARINHO 

FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012365-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

GUILHERME GOMES CARDOSO (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012365-70.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Oficie-se a 

Central de Conciliação para juntar aos autos o laudo pericial mencionado 

no termo de audiência de ID: 9202182. Após, façam-me os autos 

conclusos. Cuiabá, 22 de agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029001-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

BRUNNA RAFAELLY MORAES DOS ANJOS (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (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° 1029001-14.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Conforme 

certidão de ID 12644324, a ré não foi citada para comparecer a audiência 

de conciliação que aconteceu dia 24/01/2018 . Assim, redesigno o dia 

26/09/2018 às 09:15 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizada perante a Central de Mediação e Conciliação do Fórum de 

Cuiabá. Cite-se e intimem-se todos nos termos da decisão de ID 9949465. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 18 de maio de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031921-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MIRANDA GONCALVES DIAS (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (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° 1031921-58.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/09/2018 às 09:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, 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 
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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, 18 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028559-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DIAS DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

LUCAS DIAS DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

ELSON FREITAS BERTHOLDO DE SOUZA (AUTOR(A))

MARISA FRANCA BERTHOLDO DE SOUZA (AUTOR(A))

Tomás Roberto Nogueira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028559-14.2018.8.11.0041 Vistos. Os autores 

requerem que a citação e intimação sejam realizadas por Sedex, em razão 

da urgência (Id 15083715). Considerando a urgência que o caso requer, 

bem como a necessidade de dar efetividade ao cumprimento da tutela de 

urgência concedida, defiro o pedido e determino que a citação e intimação 

da ré sejam feitas Via Sedex, às expensas dos autores. Sobre o assunto, 

o Tribunal de Justiça de Mato Grosso decidiu: “Por meio de petição (fl.271), 

o autor informa que os ofícios de citação, enviados pelos Correios, por 

meio de Aviso de Recebimento, encaminhados a cidade de Sapezal-MT, 

não são entregues pelo motivo "Entrega Interna Não Autorizada", por 

tratar-se de correspondência simples, caso em que apenas as 

correspondências enviadas via SEDEX é que são entregues aos 

destinatários de determinados endereços da referida urbe. Assim, a fim de 

dar efetivo cumprimento ao ato citatório, mostra-se prudente que sejam 

expedidos os ofícios de citação aos requeridos, nos endereços já 

declinados nos autos, VIA SEDEX, às expensas do Banco Autor. Informe 

a Secretaria, os valores a serem recolhidos para tal finalidade. Na 

sequência, intime-se o Autor para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar 

o respectivo recolhimento. Por conta da singularidade que representa a 

postura da agência dos Correios, órgão que já gozou de tanta 

credibilidade social, em não cumprir a citação por AR, oficie-se à Diretoria 

em Cuiabá, solicitando informações acerca do não cumprimento da citação 

via AR, com a anotação "ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA". 

Cumpra-se. (TJMT, AR 16389/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 18/10/2012, Publicado no DJE 23/10/2012). A carta de citação 

e intimação deverá ser retirada pelos autores para providenciarem o envio 

do documento Via Sedex. Os autores deverão acostar nos autos o 

comprovante de cumprimento da citação imediatamente após o efetivo 

recebimento pela ré. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028753-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO INTERNACIONAL VINHO NOVO (REQUERENTE)

LEANDRO JUVENAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1028753-14.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

pretende a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita a fim de não 

pagar as custas e taxas judiciais necessárias. Todavia, não juntou aos 

autos documento que comprove a situação de necessitada. Posto isto, 

intime-se a autora para colacione aos autos, em 15 (quinze) dias, 

comprove que faz jus aos benefícios da Justiça Gratuita. Decorrido o 

prazo, certifique-se e façam-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028372-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE RIBEIRO DE PAULA SANTOS (AUTOR(A))

TARGUS RIGON WESKA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028372-06.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial, em 15 dias, a fim de atender 

os requisitos impostos pelo art. 319 do CPC, apresentando o endereço 

eletrônico do réu, bem como informar quanto ao seu interesse na 

designação de audiência de conciliação. Em igual prazo deverá trazer 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita. Cuiabá, 30 de agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028721-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA GERALDA DE LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028721-09.2018.8.11.0041 Vistos e etc. A petição 

inicial não atendo o determinado no art.32 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 

12 de abril de 2018: “Art. 32. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitais ou digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC.” Assim, intime-se a autora para que, em 15 

(quinze) dias, emende a inicial adequando ao previsto no referido artigo. 

No mesmo prazo deverá a autora apresentar cópia legível das faturas que 

pretende discutir, bem como do seu histórico de consumo, informando 

ainda se a ré realizou alguma vistoria em sua unidade consumidora e/ou 

instaurou algum procedimento administrativo para verificar irregularidades 

na sua rede. Decorrido o prazo certifique-se e concluso. Cuiabá, 30 de 

agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006651-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Andréa Karine Trage Belizário (ADVOGADO(A))

ALETEIA DE FATIMA NEGRAO MARCELO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO (RÉU)

RODRIGO GOMES BRESSANE (ADVOGADO(A))

ARMANDO BIANCARDINI CANDIA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006651-95.2018.8.11.0041 Vistos e etc. 

Considerando que a impugnação veio acompanhada de documentos, 

intime-se a ré para sobre eles se manifestar. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 354376 Nr: 24836-53.2008.811.0041

 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: GILDETE SOARES RIBEIRO SILVA, JOSÉ DE FREITAS 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCEIÇÃO APARECIDA BONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY BERTUCCI - OAB:4319-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SIDNEY BERTUCCI, 

para devolução dos autos nº 24836-53.2008.811.0041, Protocolo 354376, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 894517 Nr: 26214-34.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAISON ELDORADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do art.482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes para 

se manifestarem sobre este e/ ou depositem a percentual que lhe cabe da 

proposta de honorários periciais, juntada às fls. 261/263, no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 72785 Nr: 666-42.1993.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR DA SILVA ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON SALVIANO TENÓRIO ROCHA, 

HOSPITAL SANTA ROSA - REPRESENTADO POR RICARDO ZOCOLARO 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE TAQUES LEITE - 

OAB:10986, JOSE BATISTA FILHO - OAB:19793/PR, RENATA ROMANINI 

SILVA - OAB:13092-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO DE QUADROS FILHO - 

OAB:1733/MS, JOSEPHINO UJACOW - OAB:411/MS, WALDNO PEREIRA 

DE LUCENA - OAB:OAB/MS 6883

 Processo nº. 2008/811

Código 72785

Vistos etc.

Defiro parcialmente o pedido de p. 1690/1692 e pelo prazo de 10 (dez) 

dias.

Cuiabá, 29 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.: 267763 Nr: 1102-10.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEMAZA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA APARECIDA KUHN PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, ANNAVERA AURESCO ATÍLIO - OAB:7988/MT, 

OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de cumprimento de sentença movido por Pemaza S.A em 

desfavor de Marcia Aparecida Kuhn Pinheiro em que a exequente 

informou a quitação do débito.

 O Código de Processo Civil prevê que:

 "Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;"

Assim, diante da informação de p. 185, extingo este cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 924, inciso II do CPC.

 Transitado em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 Custas pela executada.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 386216 Nr: 21992-96.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRENORTE - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE 

CIMENTO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO PIMENTA DE 

MEDEIROS - OAB:9844

 Nos termos da legislação vigente e do art.482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento de diligência para fins de expedição de 

mandado de penhora e avaliação, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço 

que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 141309 Nr: 25658-18.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEREMIAS MAIA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

retirar a Carta Precatória expedida, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo 

comprovar sua distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1050602 Nr: 46705-28.2015.811.0041

 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: ELIZIAR EDGAR WILL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVALINO WILL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DAMIN - 

OAB:8111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAISSA DIAS VITOR DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 19.807

 Despacho

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 
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estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 869465 Nr: 9174-39.2014.811.0041

 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: SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELLIPE PRETO - 

OAB:17425-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5.925/MT, MARIANNE NATHAINE TUNES O. 

TREMURA - OAB:13645/OAB-MT

 Processo nº. 9174-39.2014.811.0041

Código 869465

Vistos etc.

Intimem-se a parte ré para manifestar sobre a proposta de acordo, 

acostado á p.78/79, em 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso para

 Cumpra-se com URGÊNCIA. Processo da meta 02/2018- CNJ.

Cuiabá, 29 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.: 1242783 Nr: 18976-56.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR ANTONIO MARTELLI, VALDEVINO LUIZ 

MARTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS GABRIEL, JOCENE REIS GABRIEL, 

CLÁUDIA SIMONE LAGO REIS TRAVASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT, OPSON LUISNADRO PULGA BAIOTO - OAB:MT 11.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 18976-56.2017.811.0041

Código 1242783

DESPACHO

Esta carta precatória tem por finalidade a citação pessoal. Se a parte 

pretende a citação por AR, deve requerer ao Juízo deprecante.

 Posto isto, INDEFIRO o pedido de p. 150.

Devolva-se.

Cuiabá, 29 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.: 810696 Nr: 17191-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE SOUZA PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEISON MENEZES GUIMARÃES 

- OAB:OAB/MT 7960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 105/110 , referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 237446 Nr: 6514-53.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IONÉIA ILDA VERONOZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONÉIA ILDA VERONESE - 

OAB:9070 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de busca e apreensão em fase de cumprimento de 

sentença em que o exequente à p. 95 informou não possuir interesse na 

execução.

 Assim, diante da renúncia, julgo extinto este cumprimento de sentença, 

nos termos do inciso IV do artigo 924 do CPC.

 Transitado em julgado, promova-se o arquivamento do feito com as 

cautelas legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 922816 Nr: 45130-19.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANNY LORENT VILAS BOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMEM CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15.259/MT, RODOLFO CESAR VASCONCELLOS 

MOREIRA - OAB:8.719/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado às fls. 262/277 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 

requerida 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.: 738403 Nr: 34974-74.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO WESTPHAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUARUJÁ VEICULOS LTDA, DÍLSON JESUS 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019, SUZANA PEREIRA LEITE MORAIS - OAB:12.156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação cominatória de cumprimento de 

contrato c/c indenização por danos morais.Custas processuais pelo autor, 

bem como os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

causa. No entanto, diante da gratuidade dos benefícios da Justiça gratuita 

a exigibilidade do crédito ficará 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.P.I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 701979 Nr: 36600-65.2010.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: RENARD ACIOLI OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACR SORVITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MAQUINAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito a ação de obrigação de fazer com 

pedido de danos materiais e morais proposta por RENARD ACIOLI 

OLIVEIRA em desfavor de ACR SORVITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MÁQUINAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA., para:a) Determinar à ré a entrega 

das máquinas de Sorvete Expresso e Milk Shake Modelo Triunfo Marca 

Sorvitta;b) condenar a ré a ressarcir o autor pelos danos materiais, no 

período narrado na exordial, os quais deverão ser corrigidos 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1%, a partir da data em que 

deveria faturar;c) condená-la, ainda, em danos morais na importância de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data 

desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).Condeno a ré também ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.Transitado em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 29 

de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 377943 Nr: 13921-08.2009.811.0041

 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: BRUNO VENSON DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANNO - OAB:8506A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para manifestarem sobre o 

Laudo Pericial de fls. 368/380, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1124516 Nr: 20671-79.2016.811.0041

 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: CHALÉ - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

URDERICO BELLUFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRCULO MILITAR DE CUIABÁ-CMC, ELTO 

OLYMPIO VALICH DA FONSECA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14.019/MT, DANIEL SILVA SOUTO - OAB:14019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELIZABETH SOARES DA 

SILVA - OAB:21.312/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Despacho

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 897231 Nr: 27734-29.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO ANTÔNIO DAL BELLO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMP. EXP. E DISTRIBUIDORA DE 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT, ROBERTO A. FACCHIN FILHO - OAB:13947-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA RENATA LINS 

CATTONI - OAB:5169

 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) LAIRA 

DANIELLE BORGES MARIANO, 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.: 846509 Nr: 50114-80.2013.811.0041

 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: ODETE FERNANDES DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 Certifico que o perito designou a perícia para o dia 09 de outubro de 2018, 

às 14:00hs, a realizar-se na secretaria de 5ª Vara Cível. Sendo assim, nos 

termos da legislação vigente e do artigo 482,VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para comparecer à 

perícia designada

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1053151 Nr: 47979-27.2015.811.0041

 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: ROMARIO COIMBRA MARTINS

 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 César Zandonadi - 

OAB:OAB/MT 5736/O

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente concordou com o valor depositado pelo executado e 

requereu o seu levantamento.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido, cumprindo o 

disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 922841 Nr: 45142-33.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBMFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDBL, S-SMDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRA QUELLEN DE 

SOUZA - OAB:18.213/MT, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 12.009, ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - 

OAB:7276-B/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, c/c artigo 12, §2º, inciso VII, 

ambos do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente a ação 

de cumprimento de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais 

proposta por LUCIANA BARBOZA MOURA FERREIRA LEITE para 

CONDENAR a ré SOMATEM – SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE 

EMPREENDIMENTOS ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no 

valor de R$ 15.000,00 (quinze 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). Ante o decurso do tempo, o pedido de 

correção do sepultamento perdeu objeto.Condeno a ré SOMATEM ao 

pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do 

valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência em favor da Funerária Dom Bosco, que fixo em 15% (quinze 

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 30 

(trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 

arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 947056 Nr: 58596-80.2014.811.0041

 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: RONALDO KENJI ITAKURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA. - OAB:8.184-A

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente concordou com o valor depositado pelo executado e 

requereu o seu levantamento.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido, cumprindo o 

disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 913534 Nr: 39208-94.2014.811.0041

 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: LILIANE OTILIA ROCHA PAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que o recurso de apelação apresentado às fls. é tempestivo, 

sendo assim, nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de intimar a parte Requerida para apresentar as 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.: 1170346 Nr: 40330-74.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA GOES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO LUCIO SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:16751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Despacho

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 949936 Nr: 60326-29.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON JONNARAN VARELLA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEANDRO MACHADO DA VEIGA 

- OAB:20.928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos da legislação vigente, encaminho intimação à parte Autora 

para se manifestar acerca do pagamento voluntário conforme petição de 

fls. 85/90, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 371414 Nr: 7916-67.2009.811.0041

 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: ALESSANDRO ORTEGA ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAMBOYAN MODAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Processo n. 7916-67.2009.811.0041 - Código 371414

SENTENÇA

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que 

Alessandro Ortega Alcântara e Flamboyan Modas Ltda, informaram a 

composição de acordo extrajudicial, apresentando-o nos autos para 

homologação judicial (p. 171/174).
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Às p. 175/179 foi juntado os comprovantes das primeiras parcelas do 

referido acordo.

É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível, homologo o acordo firmado e 

apresentado às p. 171/174 para que surta seus jurídicos e legais efeitos, 

cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta 

decisão e julgo extinto o processo nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Eventuais custas deverão ser suportadas pela executada, conforme 

pactuado.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição, ficando 

desde já autorizado o desarquivamento sem ônus caso haja necessidade 

de execução de sentença.

P. I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 29 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 936029 Nr: 52587-05.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE EDUARDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Ante o teor da informação juntada às fls. 99/100, de que a guia de fl. 97 

pertence aos autos de n. 22589-60.2012.811.0041, nos termos da 

legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, encaminho intimação à 

parte requerida para apresentar a guia de depósito judicial, a ficha de 

compensação ou a conta judicial, para que possam vincular o valor 

depositado à fl. 69, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 846510 Nr: 50115-65.2013.811.0041

 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: ELIETE MARTA REINERS GAHYVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 Certifico que o perito designou a perícia para o dia 09 de outubro de 2018, 

às 14:00hs, a realizar-se na secretaria de 5ª Vara Cível. Sendo assim, nos 

termos da legislação vigente e do artigo 482,VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para comparecer à 

perícia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 792273 Nr: 46368-44.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSARA ORMOND SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENY SENDROVICH - OAB:184031 

OAB SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO VINICIUS COSTA 

PEREIRA - OAB:84.367/RJ

 Certifco que, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a petição 

de fls. 220/222.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 867952 Nr: 7912-54.2014.811.0041

 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: RAFAEL APARECIDO COLAZANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 Certifico que o recurso de apelação apresentado às fls. 392/406 é 

tempestivo, sendo assim, nos termos da legislação vigente, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerida para 

apresentar as 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.: 1084861 Nr: 3758-22.2016.811.0041

 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: NADQ, LIENE QUEIROZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA-SUPERMERCADO COMPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:OAB/MT 4.937

 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.: 1026591 Nr: 35101-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA APARECIDA BENICIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBERSON FERREIRA MENDES - 

OAB:17.884, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de fl. 76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 917980 Nr: 42058-24.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, compulsando os autos, denoto que a certidão de fl. 136 não 

foi publicada nos presentes autos, motivo pelo qual torno sem efeito a 

certidão de fl. 138.

Assim sendo, encaminho nova intimação ao advogado da parte autora 

para que, no prazo de 05 (cinco)dias, apresente os dados bancários para 

posterior expedição de alvará judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 930920 Nr: 49770-65.2014.811.0041
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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: INALDO DE SOUSA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE MÃES DE CRIANÇAS 

HIPERATIVAS E SUPERATIVAS, RAQUEL BEATRIZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON WAGNER DA SILVA 

CORREA - OAB:OAB/MT 18.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER KENNIDY DE ALMEIDA 

SANTOS. - OAB:18.890, RÔMULO DE ARAÚJO FILHO - OAB:19.704

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de fl. 138.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 460581 Nr: 29833-11.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMMETTA ADMINISTRADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIA REGINA CHEMET DUTRA, JANET 

CHEMET DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:OAB/MT 14.370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas juntadas às fls. 55 e 

56, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 861660 Nr: 3048-70.2014.811.0041

 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: GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABANA MULTIMARCAS REPARAÇÕES 

AUTOMOTIVAS LTDA. EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

- OAB:9552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) ISABELLA 

FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS, 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.: 1095963 Nr: 8816-06.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL FABIANO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA - OAB:8184-A

 Certifico que a médico perito designou a perícia para o dia 30.11.2017, às 

09h30 min, a realizar-se na Av. das flores 843, sala 11, 1° andar, bloco 

anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, telefone: 

(65)3025.3060 / (65)99223.7073 Sendo assim, nos termos da legislação 

vigente e do Provimento n. 56/2007, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimar as partes para comparecer à perícia designada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 831339 Nr: 37017-13.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONILDA NEGREIROS MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLINICA ODONTOLOGICA SEMPRE SORRINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGLAIR FRANZONI SUZUKI - 

OAB:16.114, FERNANDA APARECIDA DA SILVA CRUZ - OAB:19066/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Antonio Marcos Garcia 

França - OAB/MT 6.482 - OAB:, Dr.ª Patrícia Paula de Freitas 

Favarete - OAB/MT 10.655 - OAB:

 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) ANTONIO 

MARCOS GARCIA FRANÇA, 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.: 864558 Nr: 5267-56.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA ALVES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE CUIABÁ-SISPU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10.327/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO - 

OAB:7.627

 Despacho

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1163496 Nr: 37354-94.2016.811.0041

 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: RADIO FM MORENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO DE 

DIREITOS AUTORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:19645/O, ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MACINI - OAB:OAB/MT 
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2.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7.993-B

 Despacho

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 894757 Nr: 26340-84.2014.811.0041

 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: IJCQ, CLAUDIR FERNANDES QUINTANILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ROBERTA BRITO 

SILVA RAMOS - OAB:11.197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos para CONDENAR a ré a promover a 

restituição em dobro das quantias cobradas indevidamente em fevereiro e 

março de 2014, nos valores de R$29,90 e R$32,90, corrigido 

monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês desde a 

citação (artigo 405, CC). Diante da atitude ilícita, CONDENO 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 a 

partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data 

desta sentença (Súmulas 54 e 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 CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa 

na distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 814952 Nr: 21403-65.2013.811.0041

 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: GERALDA DELFINA DA SILVA, PAULO ROBERTO 

BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO ESPIRITO SANTO MARQUES DA 

ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Benedito Antônio Bruno - 

OAB/MT 7.818 - OAB:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, c/c artigo 12, §2º, inciso VII, 

ambos do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos 

formulados nesta ação de nulidade de negócio jurídico proposta por 

GERALDA DELFINA DA SILVA, representada por Paulo Roberto Borges da 

Silva, contra MARIA DO ESPÍRITO SANTO MARQUES DA ROCHA.Condeno 

a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, 

ambos do CPC. Entretanto, considerando a justiça gratuita concedida, 

suspendo a exigibilidade pelo prazo de cinco anos.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 29 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.: 725870 Nr: 21629-41.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELINA ALVES DE CAMPOS CAROLLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMILLE CLARA ALVES 

ADAMCZYK - OAB:13.494/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Processo n. 21629-41.2011.811.0041 - Código 725870

SENTENÇA

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que Melina 

Alves de Campos Carollo e Banco Panamericano S/A, informaram a 

composição de acordo extrajudicial, apresentando-o nos autos para 

homologação judicial (p. 529/530).

Às p. 531 foi juntado o comprovante de cumprimento do acordo.

É o relatório. Decido.

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 este cumprimento de sentença nos termos do art. 487, III, b 

c/c 924, II do CPC.

Eventuais custas deverão ser suportadas pela executada, conforme 

pactuado.

Certifique o trânsito em julgado.

As partes desistiram do prazo recursal, assim, certifique-se o trânsito em 

julgado, e arquive-se com baixa na distribuição e cautelas de praxe.

 P. I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 29 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.: 850768 Nr: 53790-36.2013.811.0041

 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: MANOEL BENEDITO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT /3056

 O exequente afirma a existência de diferença a ser paga sem, contudo, 

apresentar qualquer cálculo e/ou apresentar o valor que entende devido.

 Assim, intime-se para esclarecimentos, eis que a realização de cálculos é 

de sua responsabilidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1210136 Nr: 8445-08.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO SCHENFELDER SALGUEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALADINO ESGAIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14.870/MT, FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - 

OAB:OAB13.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EDUARDO 

TORRES ESGAIB - OAB:4474/MT, RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11.800/MT

 Despacho

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 
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Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 853009 Nr: 55787-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE LAURA FERNANDES BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA VERONICA MORCELI 

RODRIGUES - OAB:21.188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de cumprimento de sentença movido por Silva da Costa em 

desfavor de Dayane Laura Fernandes Barros.

 Este feito encontra-se paralisado desde janeiro de 2017 aguardando o 

exequente efetuar pagamento de diligência.

Intimado para dar prosseguimento na execução, o exequente não foi 

encontrado.

 É o relatório. Decido.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Silva da Costa em 

desfavor de Dayane Laura Fernandes Barros.

O feito encontra-se paralisado desde o ano de 2017, aguardando 

providência da parte.

 Intimado, o exequente não foi encontrado.

 A última manifestação do exequente se deu em junho de 2016 (p.56).

 A CNGC determina que as execuções de títulos judiciais ou extrajudiciais 

que permanecerem paralisadas por inercia das partes deverão ser 

extintas.

 “Art. 580. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais 

de 01 (um) ano em razão de inércia do credor ou em face da não 

localização de bens passíveis de constrição, o credor será intimado para 

promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de extinção.

§ 1º A intimação será feita pelo gestor judiciário por certidão de 

impulsionamento dos autos, na pessoa do advogado do exequente, via 

DJE, salvo se patrocinado pela Defensoria Pública, caso em que poderá 

ser realizada por intermédio mandado único em virtude de número elevado 

de autos na mesma situação.

 § 2º Da intimação constará a advertência de que, no prazo estabelecido 

no caput, deverá ser indicada providência efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão.”

 Posto isto e, como os autos não podem permanecer paralisados 

aguardando a providência da parte que, in casu, abandonou o feito, a sua 

extinção se impõe.

Com estas considerações e fundamentos, JULGO EXTINTO o cumprimento 

de sentença, com fundamento nos artigos 485, inciso II do Código de 

Processo Civil.

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.: 746592 Nr: 43805-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MATIAS DE ALMEIDA

 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:8.506-A

 Expeça-se alvará referente aos honorários periciais em favor do perito.

Intime-se o exequente para que ratifique a petição de p.80/82, eis que se 

trata de cópia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1095963 Nr: 8816-06.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL FABIANO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA - OAB:8184-A

 Posto isso, converto o rito do procedimento de sumário para o ordinário. 

Salienta-se, ademais, que não se tratando de alteração substancial, ficam 

garantidas às partes as prerrogativas dos artigos 550 e 551, § 3º, do CPC. 

Cite-se, a requerida, advertindo-a, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

ofereça defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 

fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de 

Processo Civil. Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para 

oferecer impugnação, em 10(dez) dias, sob pena de preclusão.Encerrada 

a fase postulatória, intimem-se as partes para, no prazo comum de 

05(cinco) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de indeferimento. Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 15 de março de 2016.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1033780-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNY MAMED FERREIRA (ADVOGADO(A))

OSWALDO CEZAR CHEPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1033780-12.2017.8.11.0041 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, 
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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). No presente caso, o autor possui 

renda média mensal no valor de R$16.000,00, importância esta 

incompatível com aqueles que fazem jus aos benefícios da justiça gratuita. 

Embora o autor tenha colacionado documentos de faturas de cartão de 

crédito e demais despesas, entendo que o indeferimento da justiça gratuita 

não acarretará prejuízo de seu sustento e de seus familiares. Posto isto, 

INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Além disso, o valor da 

causa atribuído pelo autor é irrisório - R$ 100,00. É de entendimento da 

jurisprudência de que quando o valor da causa é estimativo, deverá o juiz 

controla-lo de ofício para que o valor da causa não represente uma 

ofensa ao princípio da razoabilidade. (STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp 

1.457.167/PE, rel. Min. Herman Benjamin, j. 26/08/2014, DJe 25/09/2014). 

Além de que, as custas calculadas tomando como base o valor da causa 

são revertidas ao Estado, sendo missão do juiz atuar para evitar que o 

Fisco seja Lesado. (STJ, AgRg no REsp 1.096.573/RJ, 2ªTurma, rel. Min. 

Castro Meira, j. 05.02.2009, DJe 02.03.2009) Assim sendo, com base no 

§3º art. 292 do CPC, fixo o valor da causa em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, comprove o 

recolhimento das custas e taxas judiciais iniciais, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de Agosto de 

2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028559-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DIAS DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

LUCAS DIAS DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

ELSON FREITAS BERTHOLDO DE SOUZA (AUTOR(A))

MARISA FRANCA BERTHOLDO DE SOUZA (AUTOR(A))

Tomás Roberto Nogueira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028559-14.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de 

tutela de urgência ajuizada por Elson Freitas Bertholdo de Souza e Marisa 

França Bertholdo de Souza em desfavor de Unimed Vitória – Cooperativa 

de Trabalho Médico, aduzindo, em síntese, que necessita da cobertura do 

procedimento de Terapia Antineoplásica Oral para Tratamento de Câncer 

com o uso da medicação REVMILID que, conforme prescrição da médica 

responsável pela paciente, triplica suas chances de sobrevida. Narram 

que a autora é portadora de Mieloma Múltiplo (câncer de medula) desde 

fevereiro/2007, e os exames realizados em março/2017, apresentaram 

nova progressão da doença, pico monoclonal e, descrevem, ainda, os 

diversos tratamentos submetidos, sendo receitada a medicação Revmilid 

em razão da progressão agressiva da doença. Alegam que a guia de 

diagnostico e terapia, emitida em 16/08/2018, aponta expressamente o 

grave quadro de saúde da autora, portadora de ‘Mieloma Múltiplo com 

recaída agressiva, insuficiência renal em hemodiálise plasmocitomas 

extremedulares e lesões osteolíticas difusas’. Asseveram que a 

medicação tem como principio ativo a lenalidomida e se encontra 

registrado na ANVISA. Requerem o deferimento da tutela de urgência, a 

fim de determinar à ré que forneça imediatamente o remédio Revlimid, 

constante no receituário, enquanto perdurar o tratamento com essa 

medicação, sob pena de multa diária equivalente ao dobro do valor da 

cápsula diária, ou capsulas diárias, que deixarem de ser fornecidas. A 

inicial veio acompanhada com documentos pessoais, relatório médico e a 

negativa da ré. É o relatório. Decido. A tutela almejada pelos autores é 

regulada pelo art. 294 do CPC, que estabelece: “Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo 

único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão 

almejada pelos autores, de acordo com a sistemática processual, diz 

respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma 

atuação pronta e eficaz do judiciário. Para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do CPC, quais sejam: “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.” 

Deste modo, os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Logo, para o deferimento da tutela almejada pelos autores 

deve estar evidenciada a probabilidade do seu direito e o perigo da 

demora. A relação existente entre as partes é de consumo, o que 

determina que as normas contratuais devem ser interpretadas de forma 

favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC: “As cláusulas 

contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao 

consumidor.” E, em havendo eventual cláusula abusiva, esta deverá ser 

extirpada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV, § 

1º, incisos II e III), uma vez que constatado a desvantagem do consumidor. 

Ademais, a negativa em fornecer o procedimento para o tratamento 
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prescrito pelo médico responsável pela paciente, ora autora, desvia a 

finalidade do contrato, que é a proteção à vida, a saúde. A médica 

responsável pela autora relata todos os tratamentos já realizados e que 

ante a recaída, recomenda o tratamento para a paciente a fim de garantir o 

ganho de sobrevida, restando demonstrado requisito do perigo da demora. 

Afinal, em não sendo realizada a terapia prescrita, poderá a autora sofrer 

consequências irreversíveis. Eis o que diz o relatório: “A Sra. Marisa 

França Bertholdo de Souza, teve diagnostico de Mieloma Múltiplo IgA 

Kappa EC SD III A ISS II em 02/02/2007. Iniciou tratamento em fevereiro de 

2007 [...]. Solicitado novo tratamento com Kyprolis Decadron, paciente 

evoluiu recaída agressiva (IRA, hipercalcemia, hiperuricemia) e exame de 

PET recente mostrando imagens sugestivas de plasmocitomas 

extramedulares nos pulmões, fígado e lesões osteolíticas recentes. Após 

2 ciclos de tratamento com Kd sem melhora do quadro, mantendo doença 

estável e com indicação de tratamento com Daratumumabe (anticorpo 

monoclonal anti-CD38). Solicito associação de Revlimid 5 mg ao esquema 

de tratamento, 03 cps/dia, conforme receita, visto doença grave, 

progressão agressiva e melhores resultados com associação de um 

imunomodulador ao esquema com anticorpo monoclonal, anti-CD38.” (Id 

15054877) É certo que as operadoras de planos de saúde podem regular 

as doenças que terão cobertura pelo plano, mas não podem restringir a 

forma e/ou material a ser utilizado para o tratamento, uma vez que esta 

esfera é atribuída ao médico responsável pelo tratamento do paciente. 

Portanto, ante a gravidade da doença, assim como em respeito ao princípio 

da dignidade da pessoa humana, que é o bem maior do ser, o deferimento 

da tutela se impõe. Ademais, sobre o assunto a nossa Corte já decidiu: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO MEDICAMENTO XELODA – 

PRESCRIÇÃO MÉDICA – DEVER DE FORNECIMENTO PELO PLANO DE 

SAÚDE – INTERPRETAÇÃO MENOS GRAVOSA AO CONSUMIDOR - 

RECURSO DESPROVIDO. 1. “É dever da operadora de plano de saúde 

prestar de forma adequada a assistência médica, autorizando a adoção 

dos medicamentos devidamente prescritos para a realização de 

procedimento quimioterápico, vez que abrangido pela cobertura contratual. 

O plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, 

mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura, 

cabendo ao médico assistente a escolha do tipo de medicamento a ser 

utilizado no tratamento da doença de seu paciente. A perquirição acerca 

da abrangência da efetiva cobertura do plano de saúde não pode recair 

em detrimento ao restabelecimento completo da saúde da pessoa humana, 

ainda que, futuramente, se repute o tratamento como de eficácia 

divergente para a doença diagnosticada.” (TJMT, Quinta Câmara Cível, RAI 

36753/2010, Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho, DJE 02/06/2010). 2. 

O contrato deve ser interpretado de acordo com o contexto em que se 

insere e modo menos gravoso ao consumidor, por força do princípio da 

dignidade da pessoa humana, os direitos à vida e à saúde (CF, art. 1º, III, 

art. 5º, caput e art. 6º, caput). (TJMT, AI 88405/2013, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/02/2014, Publicado no DJE 19/02/2014). Com estas considerações e 

fundamentos, defiro a tutela antecipada de urgência, e determino à ré que 

autorize e custeie todo o tratamento adjuvante prescrito por seu médico 

“Terapia Antineoplásica Oral para Tratamento de Câncer com o uso da 

medicação REVMILID” pelo tempo que se fizer necessário, no prazo 24 

horas, sob pena de multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em 

caso de descumprimento desta decisão. Com advento do CPC/2015 ficou 

determinado pelo art. 334, § 1º que as audiências de conciliação deverão 

ser realizadas por conciliador ou mediador. A par disso, em atenção ao 

Ofício n.º 315/2016 – CCMC, designo o dia 26 de novembro de 2018 

(26/11/2018) às 12:30 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intimem-se os autores para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para contestação, certifique-se e 

INTIME-SE o autor para que se manifeste (art.348 do CPC). Deixo de 

conceder o prazo estabelecido no art. 303, I, do CPC, uma vez que a inicial 

se encontra completa, sendo desnecessário o aditamento. Intimem-se 

todos. Cuiabá, 30 de agosto de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028250-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio (ADVOGADO(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES (ADVOGADO(A))

JOANA ROSA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028250-90.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e 

danos morais com pedido liminar proposta por Joana Rosa de Arruda 

contra Banco BMG S.A, objetivando, ab initio, que a ré cesse os 

descontos da aposentaria da autora e relativos ao cartão de credito não 

contratado. A autora alega que o réu está realizando descontos de sua 

aposentadoria, referentes a um cartão de credito que não contratou. 

Assevera que em 2016 foi abordada na rua por uma funcionária da 

empresa SCSCRED que lhe ofereceu um cartão de crédito. Na 

oportunidade, achou por bem aderir, mas como nunca recebeu o cartão, 

acreditou que o seu cadastro não havia sido aprovado. Afirma ter sido 

vitima de estelionatários, eis que nunca recebeu cartão de crédito, sendo 

que ao buscar informações junto ao réu, tomou conhecimento de que as 

faturas são enviadas a endereço que desconhece. Salienta que as 

tratativas amigáveis para a solução do conflito foram infrutíferas e busca, 

por esta ação, a satisfação de seu direito com a declaração de 

inexistência da obrigação, devolução em dobro dos valores descontados 

de sua aposentadoria e condenação da ré em danos morais. 

Antecipadamente, que o réu cesse os descontos em sua aposentadoria. É 

o breve relato. Decido. Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita, 

bem como a tramitação prioritária em razão da idade. Anote-se. A tutela 

almejada pela autora é regulada no art. 294 do NCPC, que estabelece: “Art. 

294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.” In casu, a 

autora almeja a concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca 

uma atuação pronta e eficaz do judiciário para evitar um dano irreparável 

ou de difícil reparação decorrente dos indevidos descontos realizados em 

sua aposentadoria. E, para a concessão da tutela almejada, indispensável 

o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do 

CPC, quais sejam: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia.” A autora é idosa e 

comprava pelo documento de ID 15001698 que o réu vem realizando 

descontos de seu benefício previdenciário. Os demais documentos 

apresentados provam a emissão de faturas pelo réu, relativas a um cartão 

de crédito que são enviadas em nome da autora, mas para endereço 

diverso do seu domicilio. Diante da comprovação desses fatos, verifico a 

plausibilidade do direito da autora, eis que há elementos seguros que 

permitem o convencimento de que foi vitima de fraude e os descontos 

realizados são indevidos. O prejuízo da demora é evidente, uma vez que o 

desconto indevido diminui o poder de compra da autora, já limitado pela 

sua aposentadoria. Posto isto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o réu cesse imediatamente os descontos do benefício 

previdenciário da autora, relativo à obrigação discutida neste processo. 
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Designo o dia 05/11/2018 às 08:00 horas para a audiência de conciliação 

prevista no art. 334 do CPC, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação do Fórum. Intime-se a autora, na pessoa de seu advogado, 

para comparecer à audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 3º 

do CPC. Cite-se e intime-se o réu para a audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Intimem-se todos. Cuiabá, 30 de agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1028255-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI (ADVOGADO(A))

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO BOTELHO LEITE (RÉU)

AMANDA RODRIGUES OLIVEIRA LIMA (RÉU)

JOAO OTAVIO BOTELHO SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028255-15.2018.8.11.0041 Vistos etc. Trata-se de 

ação de reintegração de posse de imóvel urbano, cuja competência é da 

2ª Vara Cível desta comarca. Posto isto, declaro a incompetência deste 

juízo e, com fundamento no artigo 64, § 3º, do CPC, encaminhem-se os 

autos para ser redistribuído à 2ª Vara Cível desta Comarca. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 30 de agosto de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028601-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILIO SANTOS CORREA (AUTOR(A))

MAXIEL VETORELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028601-63.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação previdenciária de auxílio-doença com pedido de tutela antecipada 

em que figura no polo passivo a GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - 

CUIABÁ-MT , todavia, os autos foram distribuídos para esta Quinta Vara 

Cível. Por esta razão, declino a competência para uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca. Redistribua-se. 

Intime-se. Cuiabá-MT, 30 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: 1003663-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

william behling pereira da luz (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (EXECUTADO)

JOSE ARI DE ALMEIDA (EXECUTADO)

JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Vistos etc. Defiro o pedido de busca de endereço, conforme requerido 

pela parte autora. Do resultado, manifeste a parte interessada no prazo de 

15 dias. Havendo requerimento de expedição de mandado de citação, 

desde já resta deferido. Cumpra.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004573-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

ANTONIO CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para apresentar a 

qualificação completa dos menores impúberes, inclusive suas respectivas 

datas de nascimento, para que seja retificada a autuação, conforme 

despacho de ID 14288791, no prazo 05 dias. 30 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038002-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA (ADVOGADO(A))

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO SAMPA SHOW LTDA - ME (RÉU)

VANDIR LEITE PEREIRA (RÉU)

RENAN BATISTA DE ARAUJO (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias. 30 de agosto de 

2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE 

Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010736-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

GISELA ALVES CARDOSO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 30 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011023-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR CECHET JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDEMAR PINHEIRO (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 e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 30 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012418-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA (ADVOGADO(A))

HUGO PAGOTTO REIS (ADVOGADO(A))

CLAUNICE MOREIRA DA CRUZ (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 e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 30 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002482-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO PEREIRA DE SALES (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002482-02.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

HUMBERTO PEREIRA DE SALES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos (id n. 

13274674), conforme pleiteado (id n. 13425985), mediante o decurso de 

prazo recursal da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014120-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY MAGALHAES INACIO (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014120-66.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

WESLEY MAGALHAES INACIO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação, defiro a expedição de alvará judicial para 

liberação da importância depositada nos autos (id n.13492509), conforme 

pleiteado (id n. 13671076), mediante o decurso de prazo recursal da 

presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003808-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

PAULA DANIELLE SILVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003808-94.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULA DANIELLE SILVEIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Intime-se a parte 

Requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do 

cumprimento voluntário da obrigação, pela Requerida. Após, conclusos. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021928-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021928-88.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIO JOSE DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Intime-se a parte Requerente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do cumprimento voluntário da 

obrigação, pela Requerida. Após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016950-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CEZAR DA SILVA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016950-68.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JUNIOR CEZAR DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Intime-se a parte Requerente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do cumprimento voluntário da 

obrigação, pela Requerida. Após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011811-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JORDAIR CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011811-38.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JORDAIR CORREA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação, defiro a expedição de alvará judicial para 

liberação da importância depositada nos autos (id n.13528652), conforme 

pleiteado (id n. 14041350), mediante o decurso de prazo recursal da 

presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019171-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))
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CLARA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019171-24.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLARA MARIA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação, defiro a expedição de alvará judicial para 

liberação da importância depositada nos autos (id n.13916520), conforme 

pleiteado (id n. 14057216), mediante o decurso de prazo recursal da 

presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021521-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

LUCIANO DA SILVA AMORIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021521-82.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIANO DA SILVA AMORIM RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Intime-se a parte Requerente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do cumprimento voluntário da 

obrigação, pela Requerida. Após, conclusos. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 889360 Nr: 22828-93.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELESTINO BISPO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18.250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:15.758-A/MT

 Vistos etc.

Inexistindo provas a serem produzidas, dou por encerrada a fase 

instrutória.

 A Advogada da Requerida apresentou suas alegações finais remissivas 

à contestação e às provas a ela colacionadas.

A Advogada do Requerente sai devidamente intimada para que no prazo 

de 10 dias, apresentem suas alegações finais em forma de memorias.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 769326 Nr: 22289-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÁVIO BORGES COIMBRA, TEREZA CRISTINA 

CARVALHO TEIXEIRA COIMBRA, GLAUCIA BORGOES COIMBRA 

CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYYRE BONILHA - 

OAB:3844/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o autor, por intermédio de seu patrono, 

para apresentar os dados bancários. prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

determinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 770352 Nr: 23363-90.2012.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONATONI ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILZA SOARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - 

OAB:2090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:13944/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o autor, por intermédio de seu patrono, 

para comparecer no Cartório do 2º Serviço Notarial da Comarca de Cuiabá 

e levar os documentos solicitados no ofício de fls. 128.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 92220 Nr: 5775-95.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ADELINO FERREIRA DE SOUZA, IRAILDES 

LOPES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMIA RIBEIRO BASTOS PINHO, MOACYR 

DA SILVA PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA FERREIRA LOPES 

DEL NERY - OAB:6531-MT, HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - 

OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RÚBIA DE SOUSA VIEGAS - 

OAB:5.255, RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o autor, por intermédio de seu patrono, 

para juntar aos autos a certidão atualizada do imóvel a ser leiloado, emitida 

pelo cartório extrajudicial, no prazo de 10 (dez) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 921106 Nr: 44079-70.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS A IVOGLO TRANSPORTES ME, VINICIUS 

AMADOR IVOGLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EURIS BOTON, SUL AMERICA 

NACIONAL SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIGIA TEIXEIRA 

CONCEIÇÃO CORREA - OAB:20.311, JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:OAB/MT 3844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, FERNANDO EMILIO GARCIA DE 

MORAES CHAGAS - OAB:16605 OAB/MT, ROBERTO MENDES DIAS - 

OAB:115433

 Certifico que o autor não foi encontrado no endereço constante dos 

autos, conforme correspondência devolvida as fls. 154 , assim nos termos 

da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, intimo o 

Advogado para atualização do endereço no prazo de 05 dias.

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1134511 Nr: 24882-61.2016.811.0041

 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: MMS, ANDRÉ LUIZ SOARDIS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AEREAS S/A - LATAM AIRLINES 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LUIZ ALVES DA 

SILVA - OAB:10065/MT, MAIRA COLETA DE SOUZA REIS - 

OAB:14854/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte requerente, 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.

Ingrid Peres N. Carmo

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 901562 Nr: 31010-68.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA, SEBASTIÃO DA S. 

GREGÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO, ROBERTO 

FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SODRÉ ANDRADE - 

OAB:15.173-B/MT, SEBASTIÃO DA SILVA GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SODRÉ ANDRADE 

- OAB:15.173-B/MT, SEBASTIÃO DA SILVA GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 Vistos etc.

Diante da petição a ser juntada neste ato entendo devidamente justificada 

sua ausência, pelo que, redesigno a presente audiência para o dia 10 de 

setembro de 2018 às 15:00 horas, sendo o processo de Meta 2, os autos 

permanecerão em gabinete devendo ser juntada a petição a que faz 

alusão o requerido.

A parte presente, testemunha e advogado, presentes, saem intimados da 

presente redesignação.

Observo que as testemunhas arroladas por Sebastião da Silva Gregório 

na petição de fl. 195, não se fazem presente, pelo que resta a obrigação 

do advogado de trazer as testemunhas no termo que já foi determinado 

pelo despacho de fl.194, que não foi objeto de questionamento, sendo 

desnecessário este juízo intimá-las da presente redesignação.

 Aproveitando o ensejo observo que deixou de ser analisado pedido na 

audiência, fl. 186, em que se pleiteou a emissão de ofício ao Conselho de 

Ética da OAB/MT para que informe se houve ou não a instauração de 

procedimento administrativo em nome do requerido, diante do exposto, 

observo que tal pedido deve ser acolhido, determino que seja expedido o 

presente oficio, com a urgência que o processo exige, tendo em vista se 

tratar de processo de Meta 2.

Também saliento que de conformidade com a decisão de fl. 194 não houve 

deferimento de depoimento pessoal de nenhuma das partes, pelo que 

determino que a intimação seja realizada para a parte que não 

compareceu via publicação eletrônica da presente decisão.

Presente o advogado que possui substabelecimento tão somente para a 

petição do atestado, o qual não possuindo substabelecimento para estar 

presente patrocinando o Requerido apresentou a original do atestado 

médico, pelo que, acolho o documento para que seja juntado aos autos 

nesta oportunidade.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1016977 Nr: 30558-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOA PARTICIPAÇÕES E NEGOCIOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO 

- OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

7.5.2, IMPULSIONO o presente feito, remetendo-o à intimação da parte 

Autora, para apresentar o resumo da inicial, versão word, via e-mail 

cba.6civel@tjmt.jus.br , a fim de viabilizar a citação da parte ré, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1085509 Nr: 4055-29.2016.811.0041

 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: BELLO ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INREF INDUSTRIA DE REFEIÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE NEVES - 

OAB:10.036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

7.5.2, IMPULSIONO o presente feito, remetendo-o à intimação da parte 

Autora, para apresentar o resumo da inicial, versão word, via e-mail 

cba.6civel@tjmt.jus.br , a fim de viabilizar a citação da parte ré, no prazo 

legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031714-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

DIRSONIA AMADOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando que as provas são produzidas para todos que 

compõe o processo e o juízo é o destinatário final para firma seu 

convencimento sobre a matéria controvertida, com base no princípio do 

contraditório e da ampla defesa, assim com base no art. 370 do Código de 

Processo Civil, ofereço às partes o prazo de 15 dias, para que indiquem e 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Havendo ou não 

manifestação, certifique o necessário, após, venham os autos conclusos, 

para apreciação, oportunidade em que, se for o caso do art. 355 do 

Código de Processo Civil, este juízo poderá julgar antecipado a lide. 

Cumpra.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018779-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT (AUTOR(A))

WILLIAM KHALIL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAIABY CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018779-84.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT RÉU: KAIABY 

CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Vistos etc. Defiro o 

pedido contido na petição de n. 10811742 e com base no art. 334 do CPC, 

designo nova audiência de conciliação para o dia 13 de novembro de 

2018, às 08h - sala 3, localizada na Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Determino seja expedido novo mandado citatório, observando o 

endereço indicado na mesma petição, com as advertências contidas na 

decisão de n. 9605396. Em razão do teor da petição de n. 13420407, 

proceda-se a habilitação do causídico no presente feito. Por fim, com base 

no art. 334, §8º do CPC. e diante do teor do termo de audiência (ID 

10594469) manifeste-se a parte Autora, no prazo de 10 dias. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002441-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS (ADVOGADO(A))

WELTON ALMEIDA DA SILVA (AUTOR(A))

ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 135 de 687



MONICA CAETANO DE LIMA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERNANDO PEREIRA DA SILVA (RÉU)

FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA (RÉU)

Lays Prates Silva (RÉU)

LEONARDO CORREA DE ARRUDA ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a busca de endereço na forma pleiteada junto ao banco 

de dados da Receita Federal, que será realizada via sistema Infojud 

referente aos Requeridos declinados na petição de n. 10640441. Do 

resultado manifeste-se a parte interessada, no prazo legal. Por ora, deixo 

de determinar expedição de mandado citatório para os demais 

requeridos,conforme pleiteado na petição de n. 13950354 em razão da 

regra do art. 334 do CPC. Manifestando pela expedição de novo mandado, 

deste já, resta deferido, inclusive por meio de carta precatória, se for o 

caso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000085-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE (ADVOGADO(A))

JOSE GERALDO PIMENTEL JUNIOR (AUTOR(A))

MILENA DE CAMPOS RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando que as provas são produzidas para todos que 

compõe o processo e o juízo é o destinatário final para firma seu 

convencimento sobre a matéria controvertida, com base no princípio do 

contraditório e da ampla defesa, assim com base no art. 370 do Código de 

Processo Civil, ofereço às partes o prazo de 15 dias, para que indiquem e 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Havendo ou não 

manifestação, certifique o necessário, após, venham os autos conclusos, 

para apreciação, oportunidade em que, se for o caso do art. 355 do 

Código de Processo Civil, este juízo poderá julgar antecipado a lide. 

Cumpra.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023321-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR (ADVOGADO(A))

HARAN PERPETUO QUINTILIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

JAIR CARLOS CRIVELETTO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando que as provas são produzidas para todos que 

compõe o processo e o juízo é o destinatário final para firma seu 

convencimento sobre a matéria controvertida, com base no princípio do 

contraditório e da ampla defesa, assim com base no art. 370 do Código de 

Processo Civil, ofereço às partes o prazo de 15 dias, para que indiquem e 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Havendo ou não 

manifestação, certifique o necessário, após, venham os autos conclusos, 

para apreciação, oportunidade em que, se for o caso do art. 355 do 

Código de Processo Civil, este juízo poderá julgar antecipado a lide. 

Cumpra.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007995-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE BORGES MENDES (AUTOR(A))

WALDEMAR ALVES LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando que as provas são produzidas para todos que 

compõe o processo e o juízo é o destinatário final para firma seu 

convencimento sobre a matéria controvertida, com base no princípio do 

contraditório e da ampla defesa, assim com base no art. 370 do Código de 

Processo Civil, ofereço às partes o prazo de 15 dias, para que indiquem e 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Havendo ou não 

manifestação, certifique o necessário, após, venham os autos conclusos, 

para apreciação, oportunidade em que, se for o caso do art. 355 do 

Código de Processo Civil, este juízo poderá julgar antecipado a lide. 

Cumpra.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019244-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNELIZE VIEIRA DE OLIVEIRA BRAZ (REQUERENTE)

ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando que as provas são produzidas para todos que 

compõe o processo e o juízo é o destinatário final para firma seu 

convencimento sobre a matéria controvertida, com base no princípio do 

contraditório e da ampla defesa, assim com base no art. 370 do Código de 

Processo Civil, ofereço às partes o prazo de 15 dias, para que indiquem e 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Havendo ou não 

manifestação, certifique o necessário, após, venham os autos conclusos, 

para apreciação, oportunidade em que, se for o caso do art. 355 do 

Código de Processo Civil, este juízo poderá julgar antecipado a lide. 

Cumpra.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017390-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO (ADVOGADO(A))

EDENILCE BENEDITO DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando que as provas são produzidas para todos que 

compõe o processo e o juízo é o destinatário final para firma seu 

convencimento sobre a matéria controvertida, com base no princípio do 

contraditório e da ampla defesa, assim com base no art. 370 do Código de 

Processo Civil, ofereço às partes o prazo de 15 dias, para que indiquem e 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Havendo ou não 

manifestação, certifique o necessário, após, venham os autos conclusos, 

para apreciação, oportunidade em que, se for o caso do art. 355 do 

Código de Processo Civil, este juízo poderá julgar antecipado a lide. 

Cumpra.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024181-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA (ADVOGADO(A))

AR FRIO COM. E SERV. DE AR CONDICIONADOS LTDA. - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO HENRIQUE ANDRADE BRAZIL (ADVOGADO(A))

BRAZIF LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando que as provas são produzidas para todos que 

compõe o processo e o juízo é o destinatário final para firma seu 

convencimento sobre a matéria controvertida, com base no princípio do 
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contraditório e da ampla defesa, assim com base no art. 370 do Código de 

Processo Civil, ofereço às partes o prazo de 15 dias, para que indiquem e 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Havendo ou não 

manifestação, certifique o necessário, após, venham os autos conclusos, 

para apreciação, oportunidade em que, se for o caso do art. 355 do 

Código de Processo Civil, este juízo poderá julgar antecipado a lide. 

Cumpra.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025669-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

DOUGLAS DINIZ FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025669-05.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

DOUGLAS DINIZ FARIAS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a 

parte requerente tenha manifestado o desinteresse na conciliação, com 

base no artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, designo audiência 

conciliatória para o dia 30 de novembro de 2018, às 11:00 horas, a ser 

realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Por fim, observo que o 

autor é portador de debilidade profissional decorrente de acidente de 

trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua tramitação, nos termos da 

Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual 

modo, proceda-se a identificação do feito referente a prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025670-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

EUZENIR RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025670-87.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

EUZENIR RAMOS DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a 

parte requerente tenha manifestado o desinteresse na conciliação, com 

base no artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, designo audiência 

conciliatória para o dia 30 de novembro de 2018, às 11:15 horas, a ser 

realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Por fim, observo que a 

Autora é portadora de debilidade profissional decorrente de acidente de 

trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua tramitação, nos termos da 

Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual 

modo, proceda-se a identificação do feito referente a prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021022-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

MARCIONE DA PAIXAO PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021022-64.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARCIONE DA PAIXAO PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 11:30 horas, a ser realizada na sala 02 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021215-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE JESUS PEREIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021215-79.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DANIEL DE JESUS PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 11:45 horas, a ser realizada na sala 02 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021240-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS (ADVOGADO(A))

JONAS MARCOS SILVESTRE SPALATTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021240-92.2018.8.11.0041. AUTOR: JONAS 

MARCOS SILVESTRE SPALATTI RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 30 de novembro de 2018, às 12:00 horas, a ser 

realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 
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Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021341-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA GOMES (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021341-32.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA GOMES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 30 de novembro de 2018, às 08:00 horas, a ser 

realizada na sala 03 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Por fim, observo que o 

autor é portador de debilidade profissional decorrente de acidente de 

trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua tramitação, nos termos da 

Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual 

modo, proceda-se a identificação do feito referente a prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021454-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

THIAGO GOMES DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021454-83.2018.8.11.0041. AUTOR: 

THIAGO GOMES DE MAGALHAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 08:15 horas, a ser realizada na sala 03 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021734-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE ARRUDA CARDOSO DO PRADO (AUTOR(A))

DAYANNE KELLY DOMINGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021734-54.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARCOS DE ARRUDA CARDOSO DO PRADO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 30 de novembro de 2018, às 08:30 horas, a ser 

realizada na sala 03 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Por fim, observo que o 

autor é portador de debilidade profissional decorrente de acidente de 

trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua tramitação, nos termos da 

Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual 

modo, proceda-se a identificação do feito referente a prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026348-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

FRANCIELLE SANTANA DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026348-05.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

FRANCIELLE SANTANA DE MOURA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Embora a parte requerente tenha manifestado o 

desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º do Código de 

Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 15 de outubro de 

2018, às 11:30 horas, a ser realizada na sala 06 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Por fim, observo que a Autora é portadora de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025500-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR DE MELO (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025500-18.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JULIO CESAR DE MELO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a 

parte requerente tenha manifestado o desinteresse na conciliação, com 

base no artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, designo audiência 

conciliatória para o dia 15 de outubro de 2018, às 11:00 horas, a ser 

realizada na sala 06 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 
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nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Por fim, observo que o 

autor é portador de debilidade profissional decorrente de acidente de 

trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua tramitação, nos termos da 

Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual 

modo, proceda-se a identificação do feito referente a prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021847-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021847-08.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CLOVIS ALVES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 08:45 horas, a ser realizada na sala 03 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021978-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

STEPHANIE LOPES DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021978-80.2018.8.11.0041. AUTOR: 

STEPHANIE LOPES DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 09:00 horas, a ser realizada na sala 03 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022248-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

WILLIAN DE SOUZA MENEZES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022248-07.2018.8.11.0041. AUTOR: 

WILLIAN DE SOUZA MENEZES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 09:15 horas, a ser realizada na sala 03 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022260-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA ARAUJO DA ROCHA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022260-21.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CRISTINA ARAUJO DA ROCHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 09:30 horas, a ser realizada na sala 03 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022275-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

VALDECI DO NASCIMENTO MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022275-87.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VALDECI DO NASCIMENTO MORAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 

de novembro de 2018, às 09:00 horas, a ser realizada na sala 02 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022291-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ELZA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 139 de 687



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022291-41.2018.8.11.0041. AUTOR: ELZA 

PEREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 de novembro 

de 2018, às 09:15 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022298-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LAURA MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022298-33.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LAURA MENDES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 

de novembro de 2018, às 09:30 horas, a ser realizada na sala 02 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022304-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

M. J. D. S. F. (AUTOR(A))

ADRIANO SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022304-40.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ADRIANO SILVA FERREIRA, MARIA JULIA DOS SANTOS FERREIRA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a 

assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código 

de Processo Civil) para 29 de novembro de 2018, às 09:45 horas, a ser 

realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022318-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IOMAR GONCALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022318-24.2018.8.11.0041. AUTOR: IOMAR 

GONCALVES DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 

de novembro de 2018, às 10:00 horas, a ser realizada na sala 02 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022386-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DOMINGOS DA CONCEICAO (AUTOR(A))

DAYANNE KELLY DOMINGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022386-71.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FRANCISCO DOMINGOS DA CONCEICAO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 29 de novembro de 2018, às 10:15 horas, a ser 

realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Por fim, observo que o 

autor é portador de debilidade profissional decorrente de acidente de 

trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua tramitação, nos termos da 

Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual 

modo, proceda-se a identificação do feito referente a prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008441-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI ANTUNES JUNIOR (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008441-17.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DARCI ANTUNES JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 10:00 horas, a ser realizada na sala 09 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 
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mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008539-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS PEREIRA (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008539-02.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBERTO CARLOS PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 10:15 horas, a ser realizada na sala 09 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008659-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO PADILHA NOGUEIRA (AUTOR(A))

ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando que as provas são produzidas para todos que 

compõe o processo e o juízo é o destinatário final para firma seu 

convencimento sobre a matéria controvertida, com base no princípio do 

contraditório e da ampla defesa, assim com base no art. 370 do Código de 

Processo Civil, ofereço às partes o prazo de 15 dias, para que indiquem e 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Havendo ou não 

manifestação, certifique o necessário, após, venham os autos conclusos, 

para apreciação, oportunidade em que, se for o caso do art. 355 do 

Código de Processo Civil, este juízo poderá julgar antecipado a lide.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012522-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando que as provas são produzidas para todos que 

compõe o processo e o juízo é o destinatário final para firma seu 

convencimento sobre a matéria controvertida, com base no princípio do 

contraditório e da ampla defesa, assim com base no art. 370 do Código de 

Processo Civil, ofereço às partes o prazo de 15 dias, para que indiquem e 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Havendo ou não 

manifestação, certifique o necessário, após, venham os autos conclusos, 

para apreciação, oportunidade em que, se for o caso do art. 355 do 

Código de Processo Civil, este juízo poderá julgar antecipado a lide. 

Cumpra.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012689-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRIAN CORREA DE LIMA (AUTOR(A))

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO (ADVOGADO(A))

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando que as provas são produzidas para todos que 

compõe o processo e o juízo é o destinatário final para firma seu 

convencimento sobre a matéria controvertida, com base no princípio do 

contraditório e da ampla defesa, assim com base no art. 370 do Código de 

Processo Civil, ofereço às partes o prazo de 15 dias, para que indiquem e 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Havendo ou não 

manifestação, certifique o necessário, após, venham os autos conclusos, 

para apreciação, oportunidade em que, se for o caso do art. 355 do 

Código de Processo Civil, este juízo poderá julgar antecipado a lide. 

Cumpra.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028291-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Francisco de Almeida (ADVOGADO(A))

FRANCISCA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando que as provas são produzidas para todos que 

compõe o processo e o juízo é o destinatário final para firma seu 

convencimento sobre a matéria controvertida, com base no princípio do 

contraditório e da ampla defesa, assim com base no art. 370 do Código de 

Processo Civil, ofereço às partes o prazo de 15 dias, para que indiquem e 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Havendo ou não 

manifestação, certifique o necessário, após, venham os autos conclusos, 

para apreciação, oportunidade em que, se for o caso do art. 355 do 

Código de Processo Civil, este juízo poderá julgar antecipado a lide. Por 

fim, defiro o requerimento contido na petição de n. 12959053, pelo que, 

proceda-se a exclusão do causídico do presente feito. Cumpra.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011884-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIKA SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

THAIS CARVALHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO GABRIEL DE FRANCA PEREIRA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO
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Vistos etc. Diante do teor da certidão de n. 9175416, bem como do teor do 

termo de conciliação disposto no ID de n. 9807390, designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 12 de novembro 

de 2018, às 11:30 horas, a ser realizada na sala 04 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Espeça-se novo mandado de citação 

para parte Requerida com as advertências da contidas na parte final da 

decisão de n. 7261766, bem como deverá ser observada as informações 

contidas na petição de n. 9761819, a qual deverá ser citada com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009158-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MAIA MACEDO (ADVOGADO(A))

RICARDO ALVES ATHAIDE (ADVOGADO(A))

FERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA (AUTOR(A))

Clara Yara de Figueiredo Fortes (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS (ADVOGADO(A))

MARIA BETHÂNIA GOMES MONTEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando que as provas são produzidas para todos que 

compõe o processo e o juízo é o destinatário final para firma seu 

convencimento sobre a matéria controvertida, com base no princípio do 

contraditório e da ampla defesa, assim com base no art. 370 do Código de 

Processo Civil, ofereço às partes o prazo de 15 dias, para que indiquem e 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Havendo ou não 

manifestação, certifique o necessário, após, venham os autos conclusos, 

para apreciação, oportunidade em que, se for o caso do art. 355 do 

Código de Processo Civil, este juízo poderá julgar antecipado a lide. Por 

fim, defiro o pedido contido na petição de n. 9459621, vez que o polo ativo 

permanecerá representado por advogado devidamente constituído, pelo 

que, determino a exclusão deste autos dos causídicos indicados na 

mencionada petição. Cumpra.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018971-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MUBILLA DE LIMA CABRAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO (ADVOGADO(A))

EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando que as provas são produzidas para todos que 

compõe o processo e o juízo é o destinatário final para firma seu 

convencimento sobre a matéria controvertida, com base no princípio do 

contraditório e da ampla defesa, assim com base no art. 370 do Código de 

Processo Civil, ofereço às partes o prazo de 15 dias, para que indiquem e 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Havendo ou não 

manifestação, certifique o necessário, após, venham os autos conclusos, 

para apreciação, oportunidade em que, se for o caso do art. 355 do 

Código de Processo Civil, este juízo poderá julgar antecipado a lide. 

Cumpra.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024477-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RENATO FERREIRA COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando que as provas são produzidas para todos que 

compõe o processo e o juízo é o destinatário final para firma seu 

convencimento sobre a matéria controvertida, com base no princípio do 

contraditório e da ampla defesa, assim com base no art. 370 do Código de 

Processo Civil, ofereço às partes o prazo de 15 dias, para que indiquem e 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Havendo ou não 

manifestação, certifique o necessário, após, venham os autos conclusos, 

para apreciação, oportunidade em que, se for o caso do art. 355 do 

Código de Processo Civil, este juízo poderá julgar antecipado a lide. 

Cumpra.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024958-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA DE LIMA FREITAS (AUTOR(A))

GUSTAVO CRESTANI FAVA (ADVOGADO(A))

AILTON LOPES DOS SANTOS JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando que as provas são produzidas para todos que 

compõe o processo e o juízo é o destinatário final para firma seu 

convencimento sobre a matéria controvertida, com base no princípio do 

contraditório e da ampla defesa, assim com base no art. 370 do Código de 

Processo Civil, ofereço às partes o prazo de 15 dias, para que indiquem e 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Havendo ou não 

manifestação, certifique o necessário, após, venham os autos conclusos, 

para apreciação, oportunidade em que, se for o caso do art. 355 do 

Código de Processo Civil, este juízo poderá julgar antecipado a lide. 

Cumpra.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021782-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN NASCIMENTO FONSECA (ADVOGADO(A))

MARCOS DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando que as provas são produzidas para todos que 

compõe o processo e o juízo é o destinatário final para firma seu 

convencimento sobre a matéria controvertida, com base no princípio do 

contraditório e da ampla defesa, assim com base no art. 370 do Código de 

Processo Civil, ofereço às partes o prazo de 15 dias, para que indiquem e 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Havendo ou não 

manifestação, certifique o necessário, após, venham os autos conclusos, 

para apreciação, oportunidade em que, se for o caso do art. 355 do 

Código de Processo Civil, este juízo poderá julgar antecipado a lide. 

Cumpra.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003087-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA (ADVOGADO(A))

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando que as provas são produzidas para todos que 

compõe o processo e o juízo é o destinatário final para firma seu 

convencimento sobre a matéria controvertida, com base no princípio do 

contraditório e da ampla defesa, assim com base no art. 370 do Código de 

Processo Civil, ofereço às partes o prazo de 15 dias, para que indiquem e 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Havendo ou não 

manifestação, certifique o necessário, após, venham os autos conclusos, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 142 de 687



para apreciação, oportunidade em que, se for o caso do art. 355 do 

Código de Processo Civil, este juízo poderá julgar antecipado a lide. 

Cumpra.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022446-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022446-44.2018.8.11.0041. AUTOR: ANDRE 

LUIS LOPES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 de novembro de 2018, às 

10:30 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Tratando-se de vício sanável, determino que a parte Requerente 

regularize sua representação processual, no prazo de 15 dias, sob pena 

de indeferimento da inicial. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022497-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022497-55.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ESTELA GOMES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 

de novembro de 2018, às 10:45 horas, a ser realizada na sala 02 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022667-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

EZEQUIEL JUNIOR JESUS DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022667-27.2018.8.11.0041. AUTOR: 

EZEQUIEL JUNIOR JESUS DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 

de novembro de 2018, às 11:00 horas, a ser realizada na sala 02 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022886-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

GERALDO JACKSON DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022886-40.2018.8.11.0041. AUTOR: 

GERALDO JACKSON DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 09:45 horas, a ser realizada na sala 03 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022931-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADAILTON COSTA DE BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022931-44.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ADAILTON COSTA DE BARROS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 10:00 horas, a ser realizada na sala 03 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023017-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA BISPO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023017-15.2018.8.11.0041. AUTOR: MARIA 
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APARECIDA BISPO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 10:15 horas, a ser realizada na sala 03 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023031-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PEREIRA DE SANTANA (AUTOR(A))

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023031-96.2018.8.11.0041. AUTOR: ANA 

MARIA PEREIRA DE SANTANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 10:30 horas, a ser realizada na sala 03 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023040-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO GONCALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023040-58.2018.8.11.0041. AUTOR: JOSE 

ANTONIO GONCALVES PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 10:45 horas, a ser realizada na sala 03 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023149-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

DIEGO GONCALVES BESSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023149-72.2018.8.11.0041. AUTOR: DIEGO 

GONCALVES BESSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 de novembro 

de 2018, às 11:00 horas, a ser realizada na sala 03 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023152-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALECSSANDER LOPES ABDALLA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023152-27.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ALECSSANDER LOPES ABDALLA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 11:15 horas, a ser realizada na sala 03 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023160-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

DORACI SILVA DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023160-04.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DORACI SILVA DE FIGUEIREDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 11:30 horas, a ser realizada na sala 03 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023171-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))
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AGNALDO VARJAO DE CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023171-33.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

AGNALDO VARJAO DE CASTRO REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 30 de novembro de 2018, às 11:45 horas, a ser 

realizada na sala 03 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Por fim, observo que o 

autor é portador de debilidade profissional decorrente de acidente de 

trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua tramitação, nos termos da 

Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual 

modo, proceda-se a identificação do feito referente a prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023200-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

LUIZ PAULO CARNEIRO PEREIRA FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023200-83.2018.8.11.0041. AUTOR: LUIZ 

PAULO CARNEIRO PEREIRA FILHO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 30 de novembro de 2018, às 12:00 horas, a ser 

realizada na sala 03 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023211-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

GIOVANO GOTARGO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023211-15.2018.8.11.0041. AUTOR: 

GIOVANO GOTARGO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 de novembro 

de 2018, às 08:00 horas, a ser realizada na sala 04 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023281-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023281-32.2018.8.11.0041. AUTOR: LUIZ 

FERNANDO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a 

parte requerente tenha manifestado o desinteresse na conciliação, com 

base no artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, designo audiência 

conciliatória para o dia 15 de outubro de 2018, às 11:30 horas, a ser 

realizada na sala 07 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Por fim, observo que o 

autor é portador de debilidade profissional decorrente de acidente de 

trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua tramitação, nos termos da 

Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual 

modo, proceda-se a identificação do feito referente a prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023295-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

EDMUNDO ROCHA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023295-16.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

EDMUNDO ROCHA NOGUEIRA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 30 de novembro de 2018, às 08:15 horas, a ser 

realizada na sala 04 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023410-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO DA SILVA (AUTOR(A))

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023410-37.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DANILLO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 de novembro 

de 2018, às 08:30 horas, a ser realizada na sala 04 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023418-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO BATISTA JUNIOR (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023418-14.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CARLOS ANTONIO BATISTA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 08:45 horas, a ser realizada na sala 04 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023494-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ROSENICIA GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023494-38.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ROSENICIA GONCALVES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 30 de novembro de 2018, às 09:00 horas, a ser 

realizada na sala 04 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023507-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCIEL DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023507-37.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARCIEL DE FIGUEIREDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 09:15 horas, a ser realizada na sala 04 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023838-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANIVALDO RAIMUNDO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023838-19.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANIVALDO RAIMUNDO DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 30 de novembro de 2018, às 09:30 horas, a ser 

realizada na sala 04 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023866-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO VALTEMIR DE OLIVEIRA LIMA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023866-84.2018.8.11.0041. AUTOR: ENIO 

VALTEMIR DE OLIVEIRA LIMA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 30 de novembro de 2018, às 09:45 horas, a ser 

realizada na sala 04 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1023925-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILIO SANTOS CORREA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023925-72.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARCILIO SANTOS CORREA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 10:00 horas, a ser realizada na sala 04 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024032-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO CAMOLEZI RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024032-19.2018.8.11.0041. AUTOR: 

GABRIEL AUGUSTO CAMOLEZI RIBEIRO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 30 de novembro de 2018, às 10:15 horas, a ser 

realizada na sala 04 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Por fim, observo que o 

autor é portador de debilidade profissional decorrente de acidente de 

trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua tramitação, nos termos da 

Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual 

modo, proceda-se a identificação do feito referente a prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024068-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE LORENA DE SOUZA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024068-61.2018.8.11.0041. AUTOR: 

KAROLINE LORENA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 10:30 horas, a ser realizada na sala 04 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que a autora é portadora de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024205-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

DONATO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024205-43.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DONATO RODRIGUES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 10:45 horas, a ser realizada na sala 04 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024271-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

NEY ROBERTO DE CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024271-23.2018.8.11.0041. AUTOR: NEY 

ROBERTO DE CAMPOS SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 11:00 horas, a ser realizada na sala 04 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024350-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))
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MARIA QUITERIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024350-02.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARIA QUITERIA DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 15 de outubro de 2018, às 12:30 horas, a ser 

realizada na sala 07 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024418-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

JOAO MARCOS BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024418-49.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO MARCOS BARROS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 

de novembro de 2018, às 08:45 horas, a ser realizada na sala 05 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022675-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE (ADVOGADO(A))

NELSON ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022675-04.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NELSON ALVES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 16 

de outubro de 2018, às 11:30 horas, a ser realizada na sala 02 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020792-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

KENNYDY ANDRADE MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020792-22.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

KENNYDY ANDRADE MIRANDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 11:15 horas, a ser realizada na sala 04 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1027513-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027513-87.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

BEATRIZ FERREIRA Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pretendida, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação, no 

prazo legal. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1027518-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027518-12.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ELIZANGELA GOMES FERREIRA Vistos etc. Defiro a assistência judiciária 

gratuita pretendida, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação, no 

prazo legal. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024885-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

GERSON PEDRO DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024885-28.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GERSON PEDRO DE ASSUNCAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 de novembro 

de 2018, às 08:30 horas, a ser realizada na sala 10 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 
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antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpram-se. Intimem-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035127-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

RUBENS ANTONIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035127-80.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: RUBENS ANTONIO PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Rubens Antônio 

Pereira da Silva ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica no Autor. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. As 

partes se manifestaram acerca da perícia médica (id. 14064649 e 

14102489). Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade 

da produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o Autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, o Autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 12345807) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no pé direito, quantificada 

como de leve repercussão (25%). Das provas carreadas aos autos, em 
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especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

08/10/2017, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao Autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de leve repercussão no pé direito (50% de 25%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do 

benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 1.687,50 (um mil e 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), cujo montante 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a 

partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do artigo 85, 

§2º do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038134-80.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: VALMIR PADILHA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Valmir Padilha ajuizou a 

presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e representados 

nos autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de 

trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter 

direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. 

Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente 

citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que 

restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A 

Requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência 

de interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio, inépcia da inicial, haja vista que não houve a juntada 

dos documentos necessários à propositura da ação. Ao fim, pugna pelo 

acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência 

da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar 

como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O 

Requerente apresentou impugnação à contestação, rebatendo os 

argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o 

necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da produção de 

provas além das carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 

355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para 

substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de 

contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim 

preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão 

voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo 

previsão legal para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo 

porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer 

seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro 

será pago por um consórcio composto por todas as seguradoras que 

trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do 

convênio instituído para regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há 

falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - 

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE 

AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP 

N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 
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revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A Requerida alega, preliminarmente, que a inicial é inepta, 

pois veio desacompanhada dos documentos necessários à propositura da 

demanda. Ocorre que a exordial especifica a causa de pedir e contém 

pedido determinado, bem como, que a pretensão do autor é perfeitamente 

compreensível e específica. Ou seja, não se fala em inépcia da inicial, por 

não restar caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos 

do §1º, do artigo 330, do Código de Processo Civil. Desta forma, afasto a 

preliminar de inépcia da inicial. No que se refere ao mérito, o autor 

pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de 

acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 13349093) atestou 

que o Requerente apresenta invalidez permanente no membro superior 

direito, quantificada como de intensa repercussão (75%) e lesão 

neurológica, quantificado como de leve repercussão (25%). Das provas 

carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo 

Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 02/09/2017, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que 

equivale à lesão de média repercussão no membro superior direito (75% 

de 70%), bem como, o valor de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta 

e cinco reais) referente à lesão neurológica de leve repercussão (25% de 

100%), totalizando a quantia de R$10.462,50 (dez mil e quatrocentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Os juros moratórios devem 

incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na 

inicial da presente Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do 

benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 10.462,50 (dez mil e 

quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atualizado, 

por inteligência do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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Processo Número: 1000131-22.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000131-22.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAO PAULO DA ROCHA MONTEIRO MORALES 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

etc. João Paulo da Rocha Monteiro Morales ajuizou a presente Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 
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Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida não compareceu à audiência preliminar de conciliação, que 

restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. Relatado 

o necessário. Decido. Considerando que a Requerida foi devidamente 

citada, todavia, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de 

defesa. Desta forma, nos termos do artigo 344 do Código de Processo 

Civil, declaro a revelia da seguradora requerida. Por consequência, deixo 

de analisar os pedidos contidos na defesa e passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil. O autor pretende o recebimento do seguro obrigatório 

DPVAT em decorrência de acidente de trânsito. Como a requerida é revel, 

“presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”, 

nos exatos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. Ademais, a 

perícia médica realizada (id n. 13385269) atestou que o requerente 

apresenta invalidez permanente no membro inferior direito, quantificada 

como de leve repercussão (25%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

18/09/2017, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de leve repercussão no membro inferior direito (25% de 70%). Os 

juros moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme 

súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 2.362,50 

(dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º c/c artigo 85, §8º, ambos do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se. Tatiane 

Colombo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002627-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

CHRYSTIAN MACAUBAS KNOLL (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002627-24.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CHRYSTIAN MACAUBAS KNOLL REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Chrystian 

Macaubas Knoll ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente alega, em 

síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 
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seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 13890836) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no tornozelo esquerdo, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 17/10/2017, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

que condiz ao montante referente à lesão de média repercussão no 

tornozelo esquerdo (50% de 25%). Os juros moratórios devem incidir a 

partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal 

de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º, ambos do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se. Tatiane Colombo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000988-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

MARCIO ANTONIO MOURA DE CASTRO (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000988-68.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCIO ANTONIO MOURA DE CASTRO REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Marcio 

Antônio Moura de Castro ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente alega, em 

síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio, inépcia da 

inicial, haja vista que não houve a juntada dos documentos necessários à 

propositura da ação. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida 

e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a 

alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação 

à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os 

pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a 

desnecessidade da produção de provas além das carreadas aos autos, 

nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação 

do polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML 

– FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI 

N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. A Requerida alega, preliminarmente, que a inicial é 

inepta, pois veio desacompanhada dos documentos necessários à 

propositura da demanda. Ocorre que a exordial especifica a causa de 

pedir e contém pedido determinado, bem como, que a pretensão do autor é 

perfeitamente compreensível e específica. Ou seja, não se fala em inépcia 

da inicial, por não restar caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas 

nos incisos do §1º, do artigo 330, do Código de Processo Civil. Desta 

forma, afasto a preliminar de inépcia da inicial. No que se refere ao mérito, 

o autor pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em 

decorrência de acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 

13343346) atestou que o Requerente apresenta invalidez permanente no 

membro inferior esquerdo, quantificada como de média repercussão 

(50%). Das provas carreadas aos autos, em especial da referida perícia 

médica, resta evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão 

sofrida pelo Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 

11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 
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seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 16/11/2017, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no membro inferior 

esquerdo (50% de 70%). Os juros moratórios devem incidir a partir da 

citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo 

índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a 

Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, por inteligência do artigo 85, §2º, ambos do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se. Tatiane Colombo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038756-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

PATRICIA DE CARVALHO LIMA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038756-62.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: PATRICIA DE CARVALHO LIMA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Patricia de 

Carvalho Lima ajuizou a presente Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

ambos já qualificados e representados nos autos. A Requerente alega, em 

síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio, inépcia da 

inicial, haja vista que não houve a juntada dos documentos necessários à 

propositura da ação. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida 

e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a 

alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. A Requerente apresentou impugnação 

à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os 

pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a 

desnecessidade da produção de provas além das carreadas aos autos, 

nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação 

do polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML 

– FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI 

N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que a autora não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 
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incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. A Requerida alega, preliminarmente, que a inicial é 

inepta, pois veio desacompanhada dos documentos necessários à 

propositura da demanda. Ocorre que a exordial especifica a causa de 

pedir e contém pedido determinado, bem como, que a pretensão da autora 

é perfeitamente compreensível e específica. Ou seja, não se fala em 

inépcia da inicial, por não restar caracterizada nenhuma das hipóteses 

elencadas nos incisos do §1º, do artigo 330, do Código de Processo Civil. 

Desta forma, afasto a preliminar de inépcia da inicial. No que se refere ao 

mérito, a Requerente pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT 

em decorrência de acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 

14189763) atestou que a Requerente apresenta invalidez permanente no 

pé esquerdo, quantificada como de leve repercussão (25%). Das provas 

carreadas aos autos, em especial a referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pela 

Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 23/10/2017, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que a 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

que condiz ao montante referente à lesão de leve repercussão no pé 

esquerdo (25% de 50%). Os juros moratórios devem incidir a partir da 

citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º, ambos do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se. Tatiane Colombo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002597-86.2018.8.11.0041
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APARECIDO EDSON MESSIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002597-86.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

APARECIDO EDSON MESSIAS DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Aparecido Edson Messias 

dos Santos ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados e representados nos autos. O Requerente alega, em síntese, 

que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por 

tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro 

obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência 

preliminar de conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a 

pericia médica na autora. A Requerida apresentou contestação alegando, 

preliminarmente, ausência de interesse de agir, em razão da necessidade 

de requerimento administrativo prévio. Ao fim, pugna pelo acolhimento da 

preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. 
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Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente 

apresentou impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da 

defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. No que se refere ao mérito, o autor pretende o recebimento 

do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de trânsito. A 

perícia médica realizada (id n. 13891143) atestou que o Requerente 

apresenta invalidez permanente no ombro direito, quantificada como de 

intensa repercussão (75%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

13/05/2017, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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, 
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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. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), que condiz ao montante referente à lesão 

de intensa repercussão no ombro direito (75% de 25%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º, ambos do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se. Tatiane Colombo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004688-86.2017.8.11.0041
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RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

WILSON FRANCISCO XAVIER (AUTOR(A))
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FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004688-86.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

WILSON FRANCISCO XAVIER RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Wilson Francisco 

Xavier ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A, ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente alega, 

em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. O Requerente apresentou impugnação à 

contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos 

da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade 

da produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. A Requerida suscitou preliminar de ausência de 

interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o pedido 

administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade 

da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão 

que sendo inviável efetuar o pedido na via administrativa, com 

consequente recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o 

acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 9607194) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no pé esquerdo, quantificada 

como de média repercussão (50%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

12/12/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 
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R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), que condiz ao montante referente à lesão de média 

repercussão no pé esquerdo (50% de 50%). Os juros moratórios devem 

incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do 

benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos 

e setenta e cinco reais), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre 

o valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º, ambos do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se. Tatiane Colombo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1028133-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA MORAES DE LIMA (ADVOGADO(A))

JOSE CUSTODIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELENA DA SILVA OAB - 384.312.541-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NÃO IDENTIFICADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Analisando os autos observo que o presente feito trata-se de 

pedido de Restituição de Coisa Apreendida com base no Código de 

Processo Penal, distribuído perante a Terceira Vara Criminal desta 

Comarca, bem como verifico que a coisa apreendida é objeto da Ação 

número 1035146-86.2017.8.11.0041, em tramite neste juízo. Extrai-se 

ainda que os autos foram remetidos para este Juízo em razão do que 

estabelece o §4º, do artigo 120 do Código de Processo Penal, in verbis: 

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela 

autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista 

dúvida quanto ao direito do reclamante. (...) §4º. Em caso de dúvida sobre 

quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, 

ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio 

terceiro que as detinha, se for pessoa idônea. Ocorre que, nos autos de 

número 1035146-86.2017.8.11.0041, este juízo, em 12/03/2018, deferiu 

pedido liminar de reintegração de posse em favor do Requerente (ID 

12142381), inclusive, com o cumprimento integral da medida em 

09/04/2018, conforme se vê da certidão contida em ID 12612863, do 

supracitado feito. Logo, resta evidenciada a perda de objeto do presente 

pedido, por consequência, o mesmo deve ser extinto, nos termos do artigo 

485, IV, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, e por tudo que 

consta dos autos, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA o presente incidente de Restituição de 

Coisa Apreendida, ante a perda do objeto. Sem custas por se tratar de 

mero incidente. Transitado em julgado, arquive-se os autos mediante as 

baixas e cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1028145-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DECIO ARANTES FERREIRA (ADVOGADO(A))

RONEY ANDERSON CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NÃO IDENTIFICADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Analisando os autos observo que o presente feito trata-se de 

pedido de Restituição de Coisa Apreendida com base no Código de 

Processo Penal, distribuído perante a Terceira Vara Criminal desta 

Comarca, bem como verifico que a coisa apreendida é objeto da Ação 

número 1035146-86.2017.8.11.0041, em tramite neste juízo. Extrai-se 

ainda que os autos foram remetidos para este Juízo em razão do que 

estabelece o §4º, do artigo 120 do Código de Processo Penal, in verbis: 

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela 

autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista 

dúvida quanto ao direito do reclamante. (...) §4º. Em caso de dúvida sobre 

quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, 

ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio 

terceiro que as detinha, se for pessoa idônea. Ocorre que, nos autos de 

número 1035146-86.2017.8.11.0041, este juízo, em 12/03/2018, deferiu 

pedido liminar de reintegração de posse em favor de José Custódio da 

Silva, Autor da mencionada ação (ID 12142381), inclusive, com o 

cumprimento integral da medida em 09/04/2018, conforme se vê da 

certidão contida em ID 12612863, do supracitado feito. Logo, considerando 

que o objeto do pedido não está mais apreendido, resta evidenciada a 

perda de objeto do presente pedido, por consequência, o mesmo deve ser 

extinto, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Diante 

do exposto, e por tudo que consta dos autos, nos termos do artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA o presente 

incidente de Restituição de Coisa Apreendida, ante a perda do objeto. Sem 

custas por se tratar de mero incidente. Transitado em julgado, arquive-se 

os autos mediante as baixas e cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011875-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

JANDIR SILVA REIS FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação das partes para, ciência e comparecimento acerca da perícia 

médica designada para 09/10/2018, à partir das 08:30 horas, por ordem de 

chegada, na Avenida Bosque da Saúde, n. 888, sala 33, Edifício Saúde, 

bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007007-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY PERSIANI (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

PABLO JOSE MELATTI (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES (ADVOGADO(A))

KEILA SOUZA DA CUNHA NAUJORKS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EXECUTA PRESTADORA DE SERVICOS ELETRICOS E MECANICOS 

INDUSTRIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

diligência do sr. oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035130-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEST MAQ - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(EXEQUENTE)

DEBORA CRISTINA MORESCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEDISON GUAZINA BRUM (EXECUTADO)

COLH ENGENHARIA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, proceder a retirada e 

posterior comprovação da distribuição da carta precatória expedida no 

feito,

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012544-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

TAMIRES ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003343-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

VALDECI ALBANO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028534-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHERLTHON RAUL SCHIFFINO GOMEZ (REQUERENTE)

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERES APARECIDA FERNANDES ZAMBONINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1028534-98.2018.8.11.0041 Vistos, O pedido de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável, de acordo com a 

Resolução nº 004/2014 – CGJ/MT, trata-se de matéria de competência da 

Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, para onde 

determino a redistribuição deste feito, com as homenagens deste Juízo. 

Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028352-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZILDINHA ENCARNACAO CANTON SILVA (ADVOGADO(A))

STENIO RAFFAINE DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO PICHININ PEREIRA (REQUERIDO)

VILA SHOPPING LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Carta Precatória - PJE nº 1028352-15.2018.8.11.0041 Vistos, Trata-se de 

Carta Precatória onde a parte Requerente é beneficiária da gratuidade da 

justiça. Estando a missiva revestida dos requisitos exigidos pelo artigo 260 

do CPC, determino o cumprimento da ordem deprecada, servindo a cópia 

da presente como mandado. Atendam-se as disposições contidas no 

artigo 1.212 e seguintes da CNGC/TJMT. Após o cumprimento, devolva-se 

à comarca de origem com as homenagens deste Juízo, com as baixas 

necessárias disciplinadas na CNGC/MT. Intime-se a parte Requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028488-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LIMA DE SOUSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROSILENE LESME BENITES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENE MICHELI PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Carta Precatória - PJE nº 1028488-12.2018.8.11.0041 Vistos, Trata-se de 

Carta Precatória onde a parte Requerente é beneficiária da gratuidade da 

justiça. Estando a missiva revestida dos requisitos exigidos pelo artigo 260 

do CPC, determino o cumprimento da ordem deprecada, servindo a cópia 

da presente como mandado. Atendam-se as disposições contidas no 

artigo 1.212 e seguintes da CNGC/TJMT. Após o cumprimento, devolva-se 

à comarca de origem com as homenagens deste Juízo, com as baixas 

necessárias disciplinadas na CNGC/MT. Intime-se a parte Requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028531-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

CONCEICAO DE MARIA RIBEIRO (REQUERENTE)

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Carta Precatória - PJE nº 1028531-46.2018.8.11.0041 Vistos, Trata-se de 

Carta Precatória onde a parte Requerente é beneficiária da gratuidade da 

justiça. Estando a missiva revestida dos requisitos exigidos pelo artigo 260 

do CPC, determino o cumprimento da ordem deprecada, servindo a cópia 

da presente como mandado. Atendam-se as disposições contidas no 

artigo 1.212 e seguintes da CNGC/TJMT. Após o cumprimento, devolva-se 

à comarca de origem com as homenagens deste Juízo, com as baixas 

necessárias disciplinadas na CNGC/MT. Intime-se a parte Requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028066-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEY PINTO DE GODOY (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, sabe-se 

que a provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, 

em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no 

julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 

repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se 

pelos comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio 

DPVAT e pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – 

SINCOR/MT (no qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do 
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atendimento do Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste 

ano de 2018, confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A 

Seguradora Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de 

atendimento oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em 

vista que os contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com 

os Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a 

fim de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028212-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE OLIVEIRA BARROS (AUTOR(A))

DAYANNE KELLY DOMINGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, sabe-se 

que a provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, 

em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no 

julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 

repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se 

pelos comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio 

DPVAT e pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – 

SINCOR/MT (no qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do 

atendimento do Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste 

ano de 2018, confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A 

Seguradora Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de 

atendimento oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em 

vista que os contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com 

os Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a 

fim de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 
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acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028230-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

NILSON OLIVEIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, sabe-se 

que a provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, 

em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no 

julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 

repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se 

pelos comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio 

DPVAT e pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – 

SINCOR/MT (no qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do 

atendimento do Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste 

ano de 2018, confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A 

Seguradora Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de 

atendimento oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em 

vista que os contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com 

os Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a 

fim de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

dúvidas, informações ou sugestões. (fonte: 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028235-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SANTANA LIMA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, sabe-se 

que a provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, 

em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no 

julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 

repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se 

pelos comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio 

DPVAT e pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – 

SINCOR/MT (no qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do 

atendimento do Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste 

ano de 2018, confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A 

Seguradora Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de 

atendimento oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em 

vista que os contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com 

os Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a 

fim de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 
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aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028245-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINVAL DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro DPVAT, 

onde a parte requerente formula pedido de concessão do benefício da 

gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para arcar com 

as despesas processuais. O pedido encontra-se instruído com os 

documentos necessários, preenchendo os requisitos exigidos pelo artigo 

319 do CPC. Presumindo como verdadeira a declaração de 

hipossuficiência anexada nos autos, fundamentado no que dispõe o§ 3º 

do artigo 99 do CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita. Anotem-se. Para cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino o agendamento eletrônico no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028258-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

DOMINGOS DE ASSUNCAO ROMAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro DPVAT, 

onde a parte requerente formula pedido de concessão do benefício da 

gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para arcar com 

as despesas processuais. O pedido encontra-se instruído com os 

documentos necessários, preenchendo os requisitos exigidos pelo artigo 

319 do CPC. Presumindo como verdadeira a declaração de 

hipossuficiência anexada nos autos, fundamentado no que dispõe o§ 3º 

do artigo 99 do CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita. Anotem-se. Para cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino o agendamento eletrônico no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028446-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS (ADVOGADO(A))

MARCELO RODRIGUES DALA (ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DE FARIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL AMECOR LTDA. (RÉU)
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Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais, onde a parte 

requerente formula pedido de concessão da gratuidade da justiça, 

alegando não possuir condições financeiras para suportar o ônus 

processual. O pedido vem instruído com os documentos necessários, 

preenchendo os requisitos essenciais exigidos pelo artigo319 do CPC. 

Dessa forma, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor o agendamento eletrônicono Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), de 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) Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se provem o contrário, defiro ao requerente os 

benefícios da Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do CPC. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028421-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Regressiva de Ressarcimento de Danos 

Materiais, distribuída sem o recolhimento das custas processuais. Não 

havendo pedido de gratuidade formulado nos autos, intime a parte 

requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, 

anexando no feito a Guia de recolhimento das custas processuais com o 

comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

cancelamento do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as custas dos 

processos que tramitam no PJE-MT, encontra-se regulamentada no 

Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de 

Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o 

prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1028582-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO EMMER (AUTOR(A))

ISAIAS ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYKON ALCANTARA KOHLHASE (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Indenização por Danos Morais e Materiais, onde a 

parte autora requer a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais. O 

pedido vem instruído com os documentos necessários, preenchendo os 

requisitos essenciais exigidos pelo artigo319 do CPC. Dessa forma, 

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. Em cumprimento ao que dispõe o 

artigo 334 do CPC, determino ao Gestor o agendamento eletrônicono Sitio 

do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), de 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037990-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA (ADVOGADO(A))

JOAO CUSTODIO DE LANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE JOSE DE LIMA (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, trazer aos 

autos a guia pública de diligencia do oficial de justiça, tendo em vista que, 

no pagamento ID n° 15033696, consta apenas o comprovante de 

pagamento de títulos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010921-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR(A))

ADRIANA ASTUTO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DUNAX CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (RÉU)

JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010997-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEVES DE JESUS RODRIGUES (AUTOR(A))

ZELIA OLIVEIRA VILELA RODRIGUES (AUTOR(A))

JEAN DA SILVA MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINIANO LUIZ PEREIRA DA SILVA (RÉU)

RITA GENEROSA MULLER DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de usucapião onde os autores vem aos autos 

anexar a emenda substutiva requerendo a gratuidade da Justiça, alegando 

não possuir condições financeiras para arcar com as despesas 

processuais, deixando, contudo de anexar ao pedido o documento 

probatório necessário. Isto posto, fundamentado no que dispõe o artigo 

99, § 2º do CPC, intimem-se os requerentes, por seu patrono, via DJE, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, demonstrando 

nos autos que faz jus ao benefício requerido, anexando ao feito (cópia da 

CTPS, holerite ou última declaração de imposto de renda), ou ainda, para 

no mesmo prazo recolher as custas processuais, sob pena de 
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indeferimento da inicial, com base no que dispõe os artigos 321 e 290, do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima fixado com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1015215-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY BRAYANE WOHLFAHRT DE PINHO (ADVOGADO(A))

ANTONIO CANDIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO TADEU BRUNETTA (RÉU)

MARCOS PUPPI RACHINSKI (RÉU)

Outros Interessados:

ANTONIO VENTURA (TESTEMUNHA)

EDSON GOMES DA SILVA MOURA (TESTEMUNHA)

LEOMAR ALMEIDA BORGES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Usucapião a requerente vem aos autos anexar 

documentos e informações para emenda do pedido, requerendo o 

prosseguimento do feito. Dessa forma, estando o pedido devidamente 

instruído, defiro o pedido formulado no Identificador nº 14130806, para 

emenda da inicial. Presumindo como verdadeira a condição de 

hipossuficiência declarada pela parte requerente nos autos, concedo-lhe 

os benefícios da Gratuidade da justiça, nos termos do que dispõe o artigo 

99, § 2º do CPC, até que se prove, o contrário das informações 

consignadas. Fundamentado no que dispõe o artigo 334, do CPC/2015, 

determino ao Gestor, que agende no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a(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). Não havendo acordo, intimem-se a 

Fazenda Pública da União, Estado e Município para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestem interesse na causa, conforme dispõe o artigo 183 

do CPC, bem como, citem-se, por edital, eventuais interessados, 

observando-se quanto ao prazo o disposto no artigo 257, III do CPC, deixo 

de nomear curador especial aos réus e interessados incertos citados por 

edital, por ser medida desnecessária. Notifique-se o Ministério Público. 

Expeça-se o necessário Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1015014-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO OLAVARRIA DE MELO (AUTOR(A))

ROBINSON HENRIQUE PEREGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELA DIAVAN (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança e Rescisão Contratual, 

onde a parte autora requer a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais. 

Sabemos que o benefício da gratuidade tem por finalidade possibilitar que 

os verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à Justiça. Assim, 

pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que 

mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não 

tem onde morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. 

Para estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, 

enquanto perdurar o estado de pobreza, o que não se enquadra no 

presente caso ao teor dos próprios fatos relatos nos autos. Ao teor do 

documento acostado no Id 13670230, verifica-se que o requerente não se 

trata de pessoa pobre na acepção da palavra. Dessa forma, não havendo 

nos autos demonstração convincente de que o recolhimento das custas 

trará algum prejuízo ao seu sustento ou de sua família, indefiro o pedido de 

gratuidade. Intime-se a parte requerente por seu procurador, via DJE, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, anexar nos autos a Guia de custas 

acompanhada do comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento 

da petição inicial e cancelamento do feito com base no que dispõe o artigo 

290 do CPC. Consigne-se, que a emissão de Guia de Distribuição para 

recolhimento das custas dos processos que tramitam no PJE/MT, 

encontra-se disponível no site e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o 

prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003934-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002750-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

ALIBIL DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1002750-22.2018.8.11.0041 (LP) VISTOS, INTIME-SE o r. causídico 

titular do certificado digital que assinou digitalmente a CONTESTAÇÃO para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, promova a sua habilitação no processo 

ou do advogado específico indicado para receber as intimações, sob pena 

de não conhecimento dos atos praticados, nos termos do que dispõem os 

artigos 20 e 21 da Resolução nº 03/2018 TJ-MT/TP: Art. 20. Cabe ao 

advogado proceder ao respectivo cadastramento no PJe, observando-se 

a obrigatoriedade de cadastro na base de dados do 1º e 2º Graus de 

Jurisdição. § 1º Os advogados que possuam certificado digital e cujos 

dados cadastrais não apresentem inconsistências, poderão, por ato 

próprio, mediante uso do seu certificado digital e assinatura do Termode 

Compromisso eletrônico disponibilizado no Sistema PJe quando do primeiro 

acesso, realizar seu cadastro para acesso ao sistema. § 2º Na hipótese 

de inconsistências que impeçam o advogado de realizar seu 

cadastramento, o advogado deverá promover a regularização das 

informações junto aos órgãos competentes (Receita Federal, Justiça 

Eleitoral ou OAB) e comparecer a uma Unidade/Órgão Jurisdicional para 

validação dos dados cadastrais, nos termos do §2º do art. 7º da 

Resolução 185/2013-CNJ. § 3º As alterações dos dados cadastrais 

poderão ser feitas pelo advogado, a qualquer momento, na seção 

respectiva dentro do Sistema PJe, exceto as informações cadastrais 

obtidas de bancos de dados credenciados, que deverão ser atualizadas 

diretamente nas respectivas fontes. Art. 21. Além do credenciamento no 

Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo 

que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”. § 1º Em caso de descumprimento da regra definida no caput 

deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a 

regularização da habilitação no sistema, no prazo assinalado pelo Juízo, 

sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos para decisão 

saneadora. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028938-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AARAO MOSKOWISKI PINTO DE ANDRADE (AUTOR(A))

THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje n°. 1028938-86.2017.8.11.0041 (LP) VISTOS, INTIME-SE o r. causídico 

titular do certificado digital que assinou digitalmente a CONTESTAÇÃO para 
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que no prazo de 05 (cinco) dias, promova a sua habilitação no processo 

para receber as intimações, sob pena de não conhecimento dos atos 

praticados, nos termos do que dispõem os artigos 20 e 21 da Resolução 

nº 03/2018 TJ-MT/TP: Art. 20. Cabe ao advogado proceder ao respectivo 

cadastramento no PJe, observando-se a obrigatoriedade de cadastro na 

base de dados do 1º e 2º Graus de Jurisdição. § 1º Os advogados que 

possuam certificado digital e cujos dados cadastrais não apresentem 

inconsistências, poderão, por ato próprio, mediante uso do seu certificado 

digital e assinatura do Termode Compromisso eletrônico disponibilizado no 

Sistema PJe quando do primeiro acesso, realizar seu cadastro para 

acesso ao sistema. § 2º Na hipótese de inconsistências que impeçam o 

advogado de realizar seu cadastramento, o advogado deverá promover a 

regularização das informações junto aos órgãos competentes (Receita 

Federal, Justiça Eleitoral ou OAB) e comparecer a uma Unidade/Órgão 

Jurisdicional para validação dos dados cadastrais, nos termos do §2º do 

art. 7º da Resolução 185/2013-CNJ. § 3º As alterações dos dados 

cadastrais poderão ser feitas pelo advogado, a qualquer momento, na 

seção respectiva dentro do Sistema PJe, exceto as informações 

cadastrais obtidas de bancos de dados credenciados, que deverão ser 

atualizadas diretamente nas respectivas fontes. Art. 21. Além do 

credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à 

habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através 

da funcionalidade “Solicitar Habilitação”. § 1º Em caso de descumprimento 

da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o 

advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema, 

no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos 

praticados pelo advogado. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os 

autos conclusos para decisão saneadora. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022749-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA GABRIEL DA SILVA (AUTOR(A))

CELSO CORREA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje n°. 1022749-92.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, INTIME-SE o r. causídico 

titular do certificado digital que assinou digitalmente a CONTESTAÇÃO para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, promova a sua habilitação no processo 

para receber as intimações, sob pena de não conhecimento dos atos 

praticados, nos termos do que dispõem os artigos 20 e 21 da Resolução 

nº 03/2018 TJ-MT/TP: Art. 20. Cabe ao advogado proceder ao respectivo 

cadastramento no PJe, observando-se a obrigatoriedade de cadastro na 

base de dados do 1º e 2º Graus de Jurisdição. § 1º Os advogados que 

possuam certificado digital e cujos dados cadastrais não apresentem 

inconsistências, poderão, por ato próprio, mediante uso do seu certificado 

digital e assinatura do Termode Compromisso eletrônico disponibilizado no 

Sistema PJe quando do primeiro acesso, realizar seu cadastro para 

acesso ao sistema. § 2º Na hipótese de inconsistências que impeçam o 

advogado de realizar seu cadastramento, o advogado deverá promover a 

regularização das informações junto aos órgãos competentes (Receita 

Federal, Justiça Eleitoral ou OAB) e comparecer a uma Unidade/Órgão 

Jurisdicional para validação dos dados cadastrais, nos termos do §2º do 

art. 7º da Resolução 185/2013-CNJ. § 3º As alterações dos dados 

cadastrais poderão ser feitas pelo advogado, a qualquer momento, na 

seção respectiva dentro do Sistema PJe, exceto as informações 

cadastrais obtidas de bancos de dados credenciados, que deverão ser 

atualizadas diretamente nas respectivas fontes. Art. 21. Além do 

credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à 

habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através 

da funcionalidade “Solicitar Habilitação”. § 1º Em caso de descumprimento 

da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o 

advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema, 

no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos 

praticados pelo advogado. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os 

autos conclusos para decisão saneadora. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009097-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE MALHEIROS POUZO (AUTOR(A))

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ALVES DOS SANTOS (RÉU)

LUCIANO PONTES CABRAL (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Neste feito, os requeridos não foram localizados no endereço 

indicado nos autos, tendo o autor requerido a intimação do primeiro 

requerido por mandado, anexando nos autos o comprovante da diligencia 

para cumprimento do ato., bem como, requerido que o Juízo diligencie em 

busca do endereço do segundo requerido junto aos Sistemas Bacenjud, 

Renajud ou Infojud. Pois bem, na legislação processual vigente a indicação 

endereço da parte é requisito essencial da inicial (art. 319, II do CPC), 

sendo, portanto, a busca de endereço, atribuição do autor, não devendo 

tal encargo ser transferido ao Poder Judiciário, salvo inequívoca 

demonstração da exaustão de diligências empreendidas com tal finalidade. 

Ademais, os sistemas eletrônicos colocados à disposição dos Juízes de 

Primeira Instância a fim de conferir celeridade na prestação jurisdicional, 

deverão ser usados quando o autor tiver demonstrado nos autos, que já 

esgotou os meios disponíveis para tentar localizar a parte adversa, o que 

não ocorreu neste caso. Dessa forma, não havendo demonstração das 

diligências empreendidas pelo autor objetivando localizar a parte adversa, 

indefiro o pedido formulado no Id nº. Devendo ainda ressaltar, que em 

caso de pedido de busca de endereço, deve o requerente informar no 

pedido tanto o nome completo da parte a ser localizada, como, o numero 

do CPF ou do CNPJ. Ante ao exposto, do pedido formulado pelo autor na 

movimentação 14081122, defiro a penas a citação do primeiro requerido 

por mandado. Fundamentado no que dispõe o artigo 485, § 1º do CPC, 

intime-se a parte requerente para no prazo de 05 (cinco) dias, suprir a 

falha existente nos autos, de forma a demonstrar nos autos as diligenciais 

por ele empreendidas na localização da parte requerida, ou para no 

mesmo prazo, informar nos autos o endereço atualizado da parte adversa, 

visando o normal andamento deste feito, sob pena de extinção. Decorrido 

o prazo acima estipulado, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003287-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMILSON FERREIRA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011632-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

FRANCIELLI OLIVEIRA LEITE (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023567-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

JOYSE JOSE PAES DE ARRUDA E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte Requerida para, no 
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prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido recurso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003273-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINVAL RODRIGUES GOUVEIA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022159-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO SILVA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (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: 1010371-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

FABIO LUCIO PAES DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012549-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS GABRIEL DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036856-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

GILSON BELTRAO DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação da parte Requerida para apresentar contrarrazões ao recurso 

de apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031822-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC SILVA SOARES (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Requerida para apresentar contrarrazões ao recurso 

de apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022440-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENA RODRIGUES DA ROSA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento da condenação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034894-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Requerida para apresentar contrarrazões ao recurso 

de apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034924-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

PEDRO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para apresentarem contrarrazões ao recurso de 

apelação id. 14435690 e recurso constante no id 14242957, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034928-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

SOLIENE SANDRA DIAS SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação da parte Requerida para apresentar contrarrazões ao recurso 

de apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028414-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH ROBERTA E SILVA POZZOBON (ADVOGADO(A))

JOSE OJEDA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

LETICIA ROBERTA POZZOBON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034732-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

GONCALO FERREIRA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Requerida para apresentar contrarrazões ao recurso 

de apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034755-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

BENEDITO JOAO DA SILVA (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação da parte Requerida para apresentar contrarrazões ao recurso 

de apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034936-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

LEANDRO ALVES DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação da parte Requerida para apresentar contrarrazões ao recurso 

de apelação, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014835-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIA VAREJO S/A (REQUERENTE)

LEONARDO SULZER PARADA (ADVOGADO(A))

DANILO GALLARDO CORREIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje n°. 1014835-74.2017.8.11.0041 (LP) VISTOS, INTIME-SE o r. causídico 

titular do certificado digital que assinou digitalmente a CONTESTAÇÃO para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, promova a sua habilitação no processo 

para receber as intimações, sob pena de não conhecimento dos atos 

praticados, nos termos do que dispõem os artigos 20 e 21 da Resolução 

nº 03/2018 TJ-MT/TP: Art. 20. Cabe ao advogado proceder ao respectivo 

cadastramento no PJe, observando-se a obrigatoriedade de cadastro na 

base de dados do 1º e 2º Graus de Jurisdição. § 1º Os advogados que 

possuam certificado digital e cujos dados cadastrais não apresentem 

inconsistências, poderão, por ato próprio, mediante uso do seu certificado 

digital e assinatura do Termode Compromisso eletrônico disponibilizado no 

Sistema PJe quando do primeiro acesso, realizar seu cadastro para 

acesso ao sistema. § 2º Na hipótese de inconsistências que impeçam o 

advogado de realizar seu cadastramento, o advogado deverá promover a 

regularização das informações junto aos órgãos competentes (Receita 

Federal, Justiça Eleitoral ou OAB) e comparecer a uma Unidade/Órgão 

Jurisdicional para validação dos dados cadastrais, nos termos do §2º do 

art. 7º da Resolução 185/2013-CNJ. § 3º As alterações dos dados 

cadastrais poderão ser feitas pelo advogado, a qualquer momento, na 

seção respectiva dentro do Sistema PJe, exceto as informações 

cadastrais obtidas de bancos de dados credenciados, que deverão ser 

atualizadas diretamente nas respectivas fontes. Art. 21. Além do 

credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à 

habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através 

da funcionalidade “Solicitar Habilitação”. § 1º Em caso de descumprimento 

da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o 

advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema, 

no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos 

praticados pelo advogado. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os 

autos conclusos para decisão saneadora. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1013550-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES (ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES (ADVOGADO(A))

ISABEL WASSEM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se Ação de Execução Provisória de Multa Cominatória - 

Astreinte, que a parte exequente vem aos autos, comprovar o 

recolhimento das custas processuais para emenda do pedido. No 

ordenamento jurídico em vigência, as decisões proferidas no processo 

civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de 

fazer, de não fazer ou de entregar coisa, passou a ser reconhecido como 

Titulo Executivo Judicial, conforme disciplina o artigo 515, inciso I do CPC. 

A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo 

o valor exequendo permanecer depositado em juízo, para que seja 

levantado somente após o trânsito em julgado da sentença se favorável à 

parte exequente ou na pendência do agravo fundado nos incisos II ou III do 

art. 1.042, conforme preleciona o artigo 537 §, 3º do CPC. Diante do 

exposto, recebo o pedido formulado no Id 13512998, para emenda do 

pedido inicial, intime-se a executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da importância de R$ 35.389,65 (trinta e cinco mil e 

trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), na forma 

estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil. Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima 

estipulado, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo 

§ 1º do artigo 523, do Novo CPC. Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022267-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNATA FERNANDES ALVES (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para apresentarem contrarrazões ao recurso de 

apelação constante no id 14177836 e recurso no id 14476201, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027095-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

ALEXSANDRO OLIVEIRA DE PINHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031627-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

SIDNEI ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação da parte Autora para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031629-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

FERNANDO CLIMACO DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010412-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS (ADVOGADO(A))
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MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LUCIO MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012092-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035546-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS BORGES (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014565-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

FATIMA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031619-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYARA FARIAS SILVA SIQUEIRA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037262-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSON NEVES DA SILVA (AUTOR(A))

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019766-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

NATALINO DOS SANTOS NEVES (REQUERENTE)

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037731-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

PABLO HENRIQUE ESTEVAM DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Requerida para apresentar contrarrazões ao recurso 

de apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024821-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR DIAS GUIMARAES (REQUERENTE)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

INTERVALOR COBRANCA GESTAO DE CREDITO E CALL CENTER LTDA 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037581-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL (ADVOGADO(A))

APARECIDO BIOLADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Breno de Almeida Correa (ADVOGADO(A))

ORLANDO CERCI FILHO (REQUERIDO)

BIODENA DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Reparação de Danos Morais, com contestação 

apresentada pelo primeiro requerido, onde se verifica que o segundo 

requerido (Orlando) não foi localizado no endereço indicado nos autos, 

tendo o autor informado o novo endereço deste, para citação. Posto isso, 

anotem-se nos autos o novo endereço do segundo requerido (Orlando), 

informado na movimentação 12774895. A seguir, cite-se o segundo 

requerido no novo endereço, na forma requerida pelo autor, consignando 

as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a 

parte requerente. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016285-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 (REQUERENTE)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANESIA CRISTINA BATISTA (REQUERIDO)

CLAUDIO JOSE MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança a parte requerente vem aos autos 

comprovar o recolhimento das custas processuais, requerendo o 

prosseguimento do feito. Estando o feito instruído com os documentos 

necessários, e não havendo outra pendência a ser sanada, defiro o 

pedido formulado no Id nº 13645621, para emenda da inicial. Cumprindo a 

disposição contida no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, 

que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 
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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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016646-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARAISA FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

HEITOR CORREA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO TANNUS FONSECA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis e 

Acessórios de Locação, onde o requerente vem aos autos comprovar o 

recolhimento das custas processuais para emenda do pedido. Não 

havendo outra pendência a ser analisada nos autos, defiro o pedido 

formulado no Id 13766078, para emenda do pedido inicial. Em vista da 

especialidade do rito processual, deixo de designar audiência de 

conciliação ou mediação. Nos termos das disposições contidas no artigo 

62, inciso II da Lei 8.245/1991, cite-se a(s) parte(s) requerida(s) para 

purgar a mora ou contestar a ação no prazo legal, consignadas as 

advertências do artigo 344 e 250, II do Código de Processo Civil. Dê-se 

ciência a eventuais sublocatários, se houver. Arbitro os honorários 

advocatícios, para o caso de purgação da mora, em 10% do débito no dia 

do efetivo pagamento. Intime-se a parte requerente. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034733-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

KLEYSON NASCIMENTO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Requerida para apresentar contrarrazões ao recurso 

de apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017094-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

MAYKE DOS SANTOS AMORIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação da parte Autora para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020697-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento da condenação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029034-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA (ADVOGADO(A))

HEITOR PAULO AMERCE GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento da condenação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037534-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

CLEUZA MARIA ZORTEA (REQUERENTE)

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: 1029537-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

VALERIA MIGUEL DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte Autora/Requerida para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029537-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

VALERIA MIGUEL DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022260-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

MAYARA DO SOCORRO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032577-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

RAFAEL BEZERRA ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 
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impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031795-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

CLAUDETE DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação da parte Requerida para apresentar contrarrazões ao recurso 

de apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037744-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIVANILSON TAVARES SANTA BRIGIDA (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação da parte Requerida para apresentar contrarrazões ao recurso 

de apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037360-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON JOSE DE PINHO (AUTOR(A))

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032073-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MONTEIRO (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003448-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS EDUARDO ALMEIDA SILVA (AUTOR(A))

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 731755 Nr: 27897-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRAIAMAR INDUSTRIA COMERCIO & DISTRIBUICAO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABM DA SILVA NETO, PEDRO WILLIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NEVES ORMOND 

AVELAR - OAB:17630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 731755

Vistos,

Trata-se de Execução de Sentença onde a parte executada intimada 

deixou de se pronunciar nos autos, conforme certidão de folhas 76, vindo 

a parte exequente requerer nos autos a realização de penhora eletrônica.

Isto posto, não havendo comprovação do pagamento da condenação nos 

autos, e sendo dinheiro o primeiro item no rol de preferência de penhora 

(artigo 835, I do CPC), defiro o pedido formulado pela parte exequente as 

folhas 78/84.

Formalize-se 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.

 A busca eletrônica realizada em nome da parte executada obteve 

resultado negativo, por não encontrar valor disponível para penhora nas 

contas bancárias da parte executada, conforme relatório anexado nos 

autos.

 No caso, verifica-se que não há indicação de outros bens a penhora ou 

qualquer outra providencia requerida pelo exequente com objetivo de 

promover o regular andamento desta execução

 Dessa forma, fundamentado no que dispõe o § 3º do artigo 523 do CPC, 

determino que se proceda a penhora de bens na sede da empresa 

executada ou na residência do sócio proprietário, tantos quantos bastem 

para garantia do valor exequendo, com exceção dos legalmente 

impenhoráveis - artigo 833 do CPC.

Expeça-se mandado de Penhora e Avaliação.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 431631 Nr: 11819-76.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR DA SILVA ALCÂNTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - OAB:6024, MAYNA 

DANTAS DE CARVALHO SANTOS - OAB:9.052/MT

 Processo Código nº 431631

Vistos,

Trata-se de Execução de Honorários onde a parte executada intimada 

para pagar a condenação, deixou decorrer o prazo sem manifestação nos 

autos, conforme relata a certidão de folhas 200.

Em manifestação vem a parte exequente requerer nos autos a realização 

da penhora eletrônica via Bacenjud e renajud, para garantia da 

condenação, com a remoção do bem penhorado.

Isto Posto, não havendo comprovação do pagamento da condenação nos 

autos, defiro o pedido de penhora formulado pelo exequente as folhas 

201/204.

Formalizem-se a ordem de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil, via 

Sistema Bacenjud, a fim de penhorar numerários em conta bancária 

existente em nome da parte executada, 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.

 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 Sistema Renajud, obteve resultado 

positivo, sendo penhorado um veículo registrado em nome da parte 

executada Victor da Silva Alcantara, conforme descrição a saber: Marca 

e Modelo FIAT/STRADA FIRE CE – Placa HSE0083 – MT, conforme relatório 

anexado nos autos, o qual, constituo como termo de penhora
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Intime-se a parte executada da penhora, na forma preconizada pelo artigo 

841 do CPC.

 De acordo com a disposição contida no §1º, inciso II do artigo 840, do 

CPC, os bens móveis penhorados devem ser removidos e depositado junto 

ao depositário judicial ou na ausência deste, com o exequente.

 Como a comarca de Cuiabá-MT, não dispõe de depositário judicial, o bem 

penhorado deve ser depositado junto ao exequente.

Deste modo, intime-se a parte executada (via DJE) para que indiquem a 

localização exata do veículo penhorado (CPC, artigo 847, § 1º, inciso II), 

sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (CPC, artigo 

774, inciso V e parágrafo único).

A seguir, expeça-se mandado de avaliação e remoção do veículo 

penhorado, ficando depositário o credor (CPC, artigo 840, inciso II, §1º).

 Avaliado o bem penhorado, intimem-se as partes para manifestação em 

05(cinco) dias, cabendo a parte exequente, no mesmo prazo, apresentar 

nos autos o demonstrativo atualizado do débito exequendo.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 918476 Nr: 42397-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLIMARA ANJOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO AMORIM DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MIGUEL DA COSTA 

NETO - OAB:16.362/MT

 Processo Código nº 918476

Vistos,

Nesta Execução de Honorários a parte executada intimada para pagar a 

condenação, deixou decorrer o prazo sem manifestação nos autos (fls. 

90-A), vindo a parte exequente requerer a realização da penhora 

eletrônica via Bacenjud e Renajud, para garantia da condenação, 

requerendo ao final a remoção do bem penhorado.

Isto posto, não havendo comprovação do pagamento da condenação nos 

autos, defiro o pedido de penhora formulado pelo exequente as folhas 97.

Formalizem-se a ordem de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil, via 

Sistema Bacenjud, a fim de penhorar numerários em conta bancária 

existente em nome da parte executada, 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.

 Sendo a busca Bacen insuficiente ou negativa, proceda-se a busca no 

Detran para penhora de veículo pertencente a parte executada.

 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 Sistema Renajud, obteve resultado 

positivo, sendo penhorado um veículo registrado em nome da parte 

executada Nivaldo Amorim da Costa, conforme descrição a saber: Marca 

e Modelo GM/S10 EXECUTIVE D – Placa NPQ3330 – MT, 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.

 De acordo com a disposição contida no §1º, inciso II do artigo 840, do 

CPC, os bens móveis penhorados devem ser removidos e depositado junto 

ao depositário judicial ou na ausência deste, com o exequente. Como a 

comarca de Cuiabá-MT, não dispõe de depositário judicial, o bem 

penhorado deve ser depositado junto ao exequente.

Deste modo, intime-se a parte executada (via DJE) para que indiquem a 

localização exata do veículo penhorado (CPC, artigo 847, § 1º, inciso II), 

sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (CPC, artigo 

774, inciso V e parágrafo único).

A seguir, expeça-se mandado de avaliação e remoção do veículo 

penhorado, ficando depositário o credor (CPC, artigo 840, inciso II, §1º).

 Avaliado o bem penhorado, intimem-se as partes para manifestação em 

05(cinco) dias, cabendo a parte exequente, no mesmo prazo, apresentar 

nos autos o demonstrativo atualizado do débito exequendo.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1106168 Nr: 13038-17.2016.811.0041

 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: C.R.B. REPRESENTAÇÕES LTDA, CELSO RIBEIRO 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A, TELLOZ CONSULTORIA DE 

TELEFONIA CORPORATIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE HENRIQUE COSTA 

SAMPAIO - OAB:15.144/MT, CAMILA PEREIRA FERNANDES - 

OAB:18.786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MARIO GONÇALVES MENDES NETO 

- OAB:12142/MT

 Certifico que, encaminho intimação do advogado dr. Camila Pereira 

Fernandes para, no prazo de 3 (três) dias, proceder com a devolução dos 

autos sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1037378 Nr: 40268-68.2015.811.0041

 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: JONATHAN GONÇALVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Certifico que, encaminho intimação da advogada Drª. Emilia Aparecida de 

A. Silva para, no prazo de 3 (três) dias, proceder com a devolução dos 

autos sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 954292 Nr: 2241-16.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA BAZZI CARDOSO, ALYRIO CARDOSO 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ORNELLAS DE 

ALMEIDA - OAB:2.030/MT, VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN - 

OAB:8750/MT, WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS - OAB:8862

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento da condenação de fls. 457/471.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 856203 Nr: 58559-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao 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): ALCIRLENE DOS SANTOS VILELA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO 

- OAB:12.621 / MT

 Certifico que decorreu o prazo para as partes manifestarem nos autos 
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acerca da intimação via DJE nº 10300 publicado no dia 24/07/2018. Dito 

Isto, segue o referido despacho:(...) Não havendo manifestação em 

relação ao perito, intime-se a parte executada/Embargante para no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntar nos autos a guia de recolhimento de depósito 

no valor dos honorários periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1311105 Nr: 11161-71.2018.811.0041

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARILSON COSTA DE ARRUDA, FARES HAMED 

ABOUZEID FARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM 

CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:OAB/MT-6.551-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Elisabete Schwerz 

Cahali - OAB:122123, MARCELO ZUCKER - OAB:307126, NATALIA 

MATSUMOTO RECH - OAB:315093, WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - 

OAB:11711/MT

 Processo Código nº 1311105

VISTOS,

INDEFIRO os pedidos formulados as fls. 88/90 e 93/94, bem como deixo de 

apreciar a contestação de fls. 97/188, pois inadequados ao procedimento 

e acobertados pelos efeitos da preclusão, uma vez que a decisão de fls. 

86/87 recebeu e converteu os pedidos formulados na exordial para o 

PROCEDIMENTO DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA previstos nos 

artigos 381 e seguintes do CPC e não há notícia da interposição de 

eventual recurso.

 Além do mais, constou expressamente na decisão e no mandado citatório 

que “não é admitida apresentação de defesa ou recurso nessa 

modalidade de ação, nos termos do artigo 382,§4 do CPC”.

Portanto, devolvo aos autos ao cartório para o cumprimento do disposto 

no artigo 383 do CPC, quanto à entrega do presente feito à parte Autora.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 29 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 799753 Nr: 6181-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÁZARA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LIDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260

 Processo Código nº 799753

Vistos,

Trata-se de processo em fase de Execução de Sentença que a parte 

executada intimada deixou de comprovar nos autos o pagamento da 

condenação, vindo a parte exequente requerer nos autos a realização da 

penhora Bacenjud e Renajud.

Não havendo comprovação do pagamento da condenação, e sendo 

dinheiro o primeiro item no rol de preferência de penhora estipuladas pelo 

artigo 835, I do CPC, defiro a penhora requerida pelo exequente as folhas 

124/125.

Formalize-se busca junto ao Banco Central do Brasil, via Sistema 

Bacenjud, para penhora de valores existente na conta bancária 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.

 Em sendo a busca Bacenjud insuficiente ou negativa, proceda-se a busca 

no Detran para penhora de veículo pertencente a parte executada.

 Neste o caso, as buscas realizadas no CPF da parte executada obtiveram 

resultado negativo. A solicitação de bloqueio Bacenjud não encontrou 

valor disponível para penhora nas contas bancárias da parte executada, e 

no Detran, a busca realizada via Renajud também obteve resultado 

negativo, não sendo encontrado nenhum veículo cadastrado em nome da 

parte executada, conforme relatório anexado nos autos.

 Ante ao exposto, não havendo nos autos, indicação de outros bens pelo 

exequente, 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, 29 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1030156 Nr: 36851-10.2015.811.0041

 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: RIBEIRO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRIMBALDI DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON BUENO DA SILVA - 

OAB:9896-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 1030156

Vistos,

Tratando-se de Execução de Sentença sem comprovação do pagamento 

da condenação nos autos, dessa forma, determino o prosseguimento da 

decisão de folhas 87.

Formalizem-se a ordem de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil, via 

Sistema Bacenjud, a fim de penhorar numerários em conta bancária 

existente em nome da parte executada, 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.

 Sendo a busca Bacen insuficiente ou negativa, proceda-se a busca no 

Detran para penhora de veículo pertencente a parte executada.

 No caso, as buscas realizadas no CPF da parte executada obtiveram 

resultado negativo. A solicitação de bloqueio Bacenjud não encontrou 

valor disponível para penhora nas contas bancárias da parte executada, e 

no Detran, a busca realizada via Renajud também obteve resultado 

negativo, não sendo encontrado nenhum veículo cadastrado em nome da 

parte executada, conforme relatório anexado nos autos.

 Ante ao exposto, não havendo nos autos, indicação de outros bens pelo 

exequente, 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, 29 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 861147 Nr: 2643-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAÍNA LUIZA FONTONIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER MARIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:15.555 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 861147

Vistos,

Trata-se de processo em fase de Execução de Sentença que a parte 

executada intimada deixou de comprovar nos autos o pagamento da 

condenação, vindo a parte exequente requerer nos autos a realização da 
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penhora Bacenjud e Renajud.

Não havendo comprovação do pagamento da condenação, e sendo 

dinheiro o primeiro item no rol de preferência de penhora estipuladas pelo 

artigo 835, I do CPC, defiro a penhora requerida pelo exequente as folhas 

107/109.

Formalize-se busca junto ao Banco Central do Brasil, via Sistema 

Bacenjud, para penhora de valores existente na conta bancária 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.

 Em sendo a busca Bacenjud insuficiente ou negativa, proceda-se a busca 

no Detran para penhora de veículo pertencente a parte executada.

 Neste o caso, as buscas realizadas no CPF da parte executada obtiveram 

resultado negativo. A solicitação de bloqueio Bacenjud não encontrou 

valor disponível para penhora nas contas bancárias da parte executada, e 

no Detran, a busca realizada via Renajud também obteve resultado 

negativo, não sendo encontrado nenhum veículo cadastrado em nome da 

parte executada, conforme relatório anexado nos autos.

 Ante ao exposto, não havendo nos autos, indicação de outros bens pelo 

exequente, 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.

Defiro a expedição de ofício para inserção do nome da parte executada 

nos órgãos de restrição ao crédito, conforme estabelece os §§ 3º e 5º do 

artigo 782 do CPC, devendo ser observado o estabelecido o § 4º daquele 

artigo.

Expeça-se também a certidão de existência de dívida, com os requisitos 

elencados pelo artigo 517 do CPC, conforme requer o exequente.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 754965 Nr: 6964-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO GUIMARÃES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE RENIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 754965

Vistos,

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, que o executado intimado 

deixou decorrer o prazo sem manifestação nos autos, vindo a parte 

exequente requerer a realização de penhora eletrônica para garantia da 

dívida.

Não havendo comprovação do pagamento da dívida nem garantia do Juízo, 

e considerando que o dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de 

penhora - artigo 835, inciso I, do CPC, defiro o pedido de penhora 

formulado as folhas 47/48, com fundamento no que dispõe os artigos 854 

e 831, do CPC.

Formalizem-se a busca no Banco Central do Brasil, via sistema Bacenjud, 

para penhora de valores na conta corrente existente 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.

A solicitação de bloqueio no Bacenjud foi negativa, não sendo encontrado 

valor disponível para penhora na conta bancária da parte executada, 

conforme extrato anexado nos autos.

Dessa forma, para regular andamento desta execução, determino que se 

proceda a penhora de bens que guarnecem residência da parte 

executada, tantos quanto 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, 29 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 851119 Nr: 54104-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODYR MAX NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA SALVADOR - 

OAB:15.785, DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS - 

OAB:14442-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Certifico que, encaminho intimação da advogada Drª. Carla Salvador para, 

no prazo de 3 (três) dias, proceder com a devolução dos autos sob pena 

de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1096884 Nr: 9253-47.2016.811.0041

 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: IVANA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELANE GONÇALVES - 

OAB:9.390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Certifico que, encaminho intimação do advogado dr. José João Vitaliano 

Coelho para, no prazo de 3 (três) dias, proceder com a devolução dos 

autos sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 286549 Nr: 8312-15.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DA SILVA ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMD - INDUSTRIA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - 

OAB:7167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARCÍLIO DONEGÁ - 

OAB:3079-MT

 Processo Código nº 286549

Vistos,

Trata-se de processo em fase de Execução de Sentença onde a 

executada intimada a pagar a condenação, deixou decorrer o prazo sem 

manifestação, conforme relata a certidão de folhas 107, vindo a parte 

exequente requerer nos autos a realização da penhora Bacenjud e 

Renajud.

Não havendo comprovação nos autos do pagamento da condenação, e 

sendo dinheiro o primeiro item no rol de preferência de penhora 

estipuladas pelo artigo 835, I do CPC, defiro a penhora requerida pelo 

exequente as folhas 109/112.

Formalize-se busca junto ao Banco Central do Brasil, via Sistema 

Bacenjud, para penhora de valores existente na conta bancária 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 Bacenjud insuficiente ou negativa, proceda-se a busca no 

Detran para penhora de veículo pertencente a parte executada.

 No caso, as buscas realizadas no CNPJ da parte executada obtiveram 

resultado negativo. A solicitação de bloqueio Bacenjud não encontrou 
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valor disponível para penhora nas contas bancárias da parte executada, e 

no Detran, a busca realizada via Renajud também obteve resultado 

negativo, não sendo encontrado nenhum veículo cadastrado em nome da 

parte executada, conforme relatório anexado nos autos.

 Ante ao exposto, não havendo nos autos, indicação de outros bens pelo 

exequente, fundamentado no que dispõe o artigo § 3º do artigo 523 do 

CPC, determino a penhora de bens que guarnecem a sede da empresa 

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, 29 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 952439 Nr: 1199-29.2015.811.0041

 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: TRANSOBRAS TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16864-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:OAB/SP 119.859

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca das informações de fls. 309/310.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 795730 Nr: 2070-30.2013.811.0041

 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: JACIR ANTONIO VIVIANI, OLMIRO CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUETONI TRANSPORTES LTDA, COMPANHIA 

DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA CRISTINA DE PAULA 

SOMARIVA - OAB:37876/PR, TEREZA GOLENIA DOS PASSOS - 

OAB:40026/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, pedro gasparino ribeiro - OAB:58887-sp, 

rafael augusto gasparino ribeiro - OAB:230281-SP

 Procedo a intimação da parte autora para, no prazo legal, trazer aos 

autos os dados bancários completos para expedição de alvará, sob pena 

de envio ao setor de arquivo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1097905 Nr: 9653-61.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RICARDO ISAIAS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANOMANI CARDOSO ROSA - 

OAB:16774/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para comparecerem na 

data 02/10/2018, no horário: 09:30h na Rua cento e vinte e três, Bairro: 

Tijucal, Unidade Consumidora: 419759-6, Medidor 0002671904. conforme 

informado nas fls. 105/106.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 876973 Nr: 14769-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIUSA ROCHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA DO CARMO VIANA - 

OAB:16184, WELYDA CRISTINA DE CARVALHO - OAB:15.092/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A

 Certifico que, encaminho intimação do advogado dr. Vitor Hugo Fornagieri 

para, no prazo de 3 (três) dias, proceder com a devolução dos autos sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1065013 Nr: 53177-45.2015.811.0041

 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: CARMOSINA ELIZABETH MARTINS DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da advogada Drª. Emilia Aparecida De 

A. Silva para, no prazo de 3 (três) dias, proceder com a devolução dos 

autos sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 240281 Nr: 8933-46.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA ELIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA SCHMIDT LIRA - 

OAB:338877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 240281

Vistos,

Trata-se de Ação Monitória convertida em Execução de Titulo Judicial, 

onde a parte executada intimada deixou de comprovar o pagamento da 

dívida, vindo a parte exequente, requerer nos autos a realização de 

penhora eletrônica.

Assim, não havendo comprovação do pagamento da dívida nos autos, 

defiro a penhora requerida as folhas 156, 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.

 Sendo o resultado da penhora Bacenjud, negativa ou insuficiente, 

proceda-se a busca no Detran para penhora de veículos cadastrados em 

nome da parte executada.

 As buscas eletrônicas realizadas no CPF da parte executada obtiveram 

resultado negativo. A solicitação de bloqueio via Bacenjud não encontrou 

valor disponível para penhora nas contas bancárias da parte executada, e 

no Detran, a busca realizada no Renajud também obteve resultado 

negativo, por não inexistir veículos cadastrado em nome da parte 

executada, conforme relatório anexado nos autos.

 Assim, para normal prosseguimento desta execução, não havendo 

indicação de outros bens pelo exequente, 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, 27 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 447078 Nr: 21185-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo Código nº 447078

Vistos,

 Nesta Execução de Título Extrajudicial a parte executada intimada deixou 

de pagar a dívida, tendo a parte exequente requerido nos autos, a 

realização de penhora eletrônica.

Considerando que dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de 

penhora (artigo 835, inciso I, do CPC), fundamentado na nova redação dos 

artigos 854 e 831, do CPC, defiro o pedido formulado as folhas 135/137.

Formalize-se o protocolo 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 da dívida exequenda. 

Mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, até que se processe 

a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.

Em caso de ser a busca no Bacen negativo, proceda-se a busca no 

Detran para penhora de veículos.

 As buscas eletrônicas realizadas em nome da parte executada foram 

negativas, visto que 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 foi negativa em razão dos 

veículos encontrados em nome da parte executada ja contar com restrição 

registrada por outro Juízo, conforme os relatórios que seguem anexados 

aos autos.

 Não havendo indicação nos autos de outros bens pelo exequente,

Não havendo outros bens indicados nos autos, determino a Penhora de 

bens que guarnece a residência dos executados tantos quantos bastem 

para garantia da dívida, com exceção dos legalmente impenhoráveis, 

conforme preconiza o artigo 833 do CPC.

Expeça-se Mandado de Penhora e Avaliação.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 319747 Nr: 21942-41.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARECIS ENERGIA S/A, TELEGRAFICA ENERGIA S/A, 

CAMPOS DE JULIO ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTAC AMBIENTAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15.629/MT, ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4.784-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH CLAUCIA DE 

OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA PUBL

 Processo Código nº 319747

Vistos,

Trata-se de Execução de Sentença que a executada intimada não se 

pronunciou nos autos (fls. 291), vindo à parte exequente requerer a 

realização de penhora eletrônica para satisfação da condenação.

Isto posto, fundamentado no que dispõe o artigo 854 do CPC, defiro o 

pedido de penhora formulada pelo exequente as folhas 186/187, 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. Em caso de 

ser a busca no Bacen negativo, proceda-se a busca no Detran para 

penhora de veículos.

 As buscas eletrônicas realizadas em nome da parte executada foram 

negativas, visto que 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 foi negativa em razão dos 

veículos encontrados em nome da parte executada ja contar com restrição 

registrada por outro Juízo, conforme os relatórios que seguem anexados 

aos autos.

 Não havendo indicação nos autos de outros bens pelo exequente, e 

considerando que a existência destes, é pressuposto essencial para 

continuidade do feito, intime a parte exequente pessoalmente (via postal 

com AR), e na pessoa do seu advogado (via DJE), para impulsionar o feito 

no prazo de 05 (cinco) dias, por meio de petição instruída com 

documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, ou outra 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular desta execução.

Cientifique-se o exequente que a contagem do prazo de prescrição 

intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início automaticamente a partir 

do término da suspensão/paralisação do processo, pelo prazo que trata o 

§ 1º do referido artigo.

 Consigne-se ainda, que não serão admitidos pedidos de reiteração de 

diligências já realizadas nos autos, com resultado negativo, sem que o 

exequente haja demonstração pelo exequente, de que ouve alteração 

econômica no patrimônio do devedor capaz de ensejar a renovação do ato 

anteriormente infrutífero, sob pena de serem os autos serão extintos, com 

expedição da Certidão de Crédito, nos termos da parte final do §2º do 

artigo 921 e do artigo 4º do Provimento n. 84/2014-CGJ-MT.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 340779 Nr: 10981-07.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AGRO MÁGUINAS PORÃ LTDA, VANDALSI LUCIA 

MANICA VERONEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO JOSÉ DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON FRANCISCO 

SUCOLOTTI - OAB:11684, JOÃO BATISTA SANDRI - OAB:12300/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH CLAUCIA DE 

OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA PUBL

 Processo Código nº 340779

Vistos,

Defiro o pedido de penhora Bacen requerida pelo exequente as folhas 

129/130.

 Formalize-se a busca junto ao Banco Central do Brasil, via sistema 

Bacenjud, para penhora de valores na conta corrente existente em nome 

da parte executada, até o limite do débito exequendo, mantendo-se o 

processo em gabinete, por 48 horas, ou até que se processe a ordem 

expedida junto ao Banco Central do Brasil.

A solicitação de bloqueio via Bacenjud, obteve resultado negativo, visto 

não ter encontrado valor disponível para penhora nas contas bancárias da 

parte executada, conforme extrato anexado no feito.

Nos autos não há outros bens indicados a penhora ou qualquer outra 

providencia requerida pelo exequente com objetivo de promover o regular 

andamento desta execução.

A nova visão processual não mais admite que as providências ao cargo 

da parte Autora sejam adiadas sine die. Para tanto o Conselho Nacional de 

Justiça traçou diretrizes para assegurar ao jurisdicionado a “duração 

razoável do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação”.

 Dentre outras medidas adotadas determinou-se a redução da taxa de 

congestionamento dos processos no âmbito da Justiça Estadual, pela qual, 

a Corregedoria Geral da Justiça do Estado normatizou a possibilidade de 

extinção da execução, em casos por inércia do credor ou impossibilidade 

de localização do devedor e de bens passíveis de constrição, mediante a 

expedição de certidão de crédito, nos termos do Provimento 84/2014-CGJ 

publicado em 13/11/2014.

A presente execução enquadra-se perfeitamente, no caso dos 

processos, que devem ser arquivados definitivamente, por inviabilidade de 
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prosseguimento da execução por falta de localização de bem 

penhoráveis, para os quais, fora editado o cita Provimento.

Diante do exposto, fundamentado no que dispõe o artigo 524, inciso VII, do 

CPC, intime-se a parte exequente no prazo de 10 (dez) dias, indicar nos 

autos bens de propriedade da parte executada, passíveis de penhora, ou 

manifestar seu interesse na expedição de CERTIDÃO DE CRÉDITO, nos 

termos do artigo 4º da referida normatização, ficando-lhe, assegurado, 

que vindo a localizar bens para garantia do presente crédito, terá o direito 

de retomar a execução, por meio de petição instruída com a respectiva 

Certidão de Crédito na qual devera indicar com precisão e objetividade, a 

providência apta ao regular prosseguimento do feito, sem recolhimento de 

novas custas, nos termos do que dispõe o provimento nº 84/2014-CGJ.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 275388 Nr: 4510-09.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CASSIA OLIVEIRA PINTO, MARIA OLIVEIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VASP - VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT

 Processo Código n. 275388

VISTOS,

Consigno que a parte Autora apesar de devidamente intimada, deixou 

transcorrer in albis o prazo para promover o andamento do feito, às fls. 

146/149, sob pena de extinção e ainda assim quedou-se inerte.

É sabido que a citação constitui um dos requisitos de validade para o 

aperfeiçoamento da relação processual, de modo que, carece a ação de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

Destarte, para evitar que este feito fique paralisado ao bel prazer do 

interessado, imperioso se faz extinguir o processo, com a finalidade de se 

obstar o rol negativo de processos pendentes no Judiciário.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, III do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos de 

que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.

Custas pela parte AUTORA e honorários advocatícios que arbitro em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), ressalvando os casos de suspensão da 

exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98 do Código de 

Processo Civil).

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 28 de Agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 372284 Nr: 8825-12.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SH-FÔRMAS, ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMEL ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MELLO LEAL - 

OAB:160120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 372284

Vistos,

Trata-se de Execução de Sentença onde a parte executada intimada não 

se pronunciou nos autos, conforme certidão de folhas 106, vindo a parte 

exequente requerer a realização de penhora eletrônica.

Ante ao exposto, não havendo comprovação do pagamento da 

condenação nos autos, e sendo dinheiro o primeiro item no rol de 

preferência de penhora (artigo 835, I do CPC), defiro o pedido formulado 

pela parte exequente as folhas 107/108.

Formalize-se 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.

 A busca eletrônica realizada em nome da parte executada obteve 

resultado negativo, por não encontrar valor disponível para penhora nas 

contas bancárias da parte executada, conforme relatório anexado nos 

autos.

 Verificando a falta de indicação de outros bens a penhora, pelo 

exequente, para regular andamento desta execução fundamentado no que 

dispõe o § 3º do artigo 523 do CPC, determino que se proceda a penhora 

de bens na sede da empresa executada, com exceção dos legalmente 

impenhoráveis, conforme disposto no artigo 833 do CPC.

Expeça-se Carta Precatória Objetivando Penhora e Avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação.

Caberá a parte exequente no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar nos 

autos, a distribuição da Carta Precatória, sob pena de extinção e 

arquivamento dos autos, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §1º, 

do CPC/2015.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1109369 Nr: 14446-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTROAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA, 

MARINALDO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILVANO MARIA DO SACRAMENTO ME, 

DILVANO MARIA DO SACRAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEIR DA SILVA NEVES - 

OAB:11.371-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 1109369

Vistos,

Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial que a parte 

executada intimada, deixou de pagar a dívida, tendo a parte exequente 

requerido nos autos, a realização de penhora eletrônica.

Não havendo no processo comprovação do pagamento da dívida, defiro a 

penhora requerida as folhas 54/55, formalize-se busca junto ao Banco 

Central do Brasil, via Sistema 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.

Já a pesquisa realizada no Detran, via Renajud, obteve resultado positivo, 

sendo penhorado um veículo registrado em nome da parte executada 

Dilvano Maria do Sacramento, conforme descrição a seguir: Marca e 

Modelo I/VW AMAROK CD 4X4 HIGH – Placa OBS9900 – MT, 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 no prazo de cinco dias, informar 

nos autos a localização exata do veículo penhorado para posterior 

avaliação.

Decorrido o prazo, certifique-se, a seguir, Expeça-se Carta precatória 

objetivando Avaliação do veículo penhorado, seguidos dos atos 

expropriatórios.

Caberá ao exequente comprovar nos autos a distribuição da Carta 

Precatória, e o recolhimento da diligência para seu integral cumprimento, 

no prazo de 30 dias, sob pena de extinção - artigo 485, § 1º do CPC.

Intime-se a parte exequente.
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Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 378547 Nr: 14678-02.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SATORI AMBIENTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR PRUDENTE CAMPOS 

SOUZA VERAS - OAB:16335 OAB/MT, CLAUDIA SCATOLIN DE 

OLIVEIRA - OAB:9846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERMIVAL JOSÉ FONTES - 

OAB:11782

 Processo Código nº 378547

Vistos,

Trata-se de Execução de Honorários onde a parte exequente vem aos 

autos requerer a realização de penhora eletrônica para satisfação do 

valor exequendo.

Não havendo feito comprovação do pagamento da condenação, 

considerando que dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de 

penhora (artigo 835, I do CPC), defiro o pedido formulado as folhas 

100/101.

Formalize-se 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.

 A busca eletrônica realizada em nome da parte executada obteve 

resultado negativo, não sendo encontrado valor disponível para penhora 

na conta bancária da parte executada, conforme relatório anexado nos 

autos.

 No caso, o exequente deixou de indicar nos autos outros bens a penhora, 

assim, para o regular andamento desta execução, fundamentado na 

disposição contida no § 3º do artigo 523 do CPC, determino que se 

proceda a penhora de bens na sede da empresa executada ou na 

residência do sócio proprietário, tantos quantos bastem para garantia do 

valor exequendo, com exceção dos legalmente impenhoráveis - artigo 833 

do CPC.

Expeça-se mandado de Penhora e Avaliação.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 28017 Nr: 17388-73.2001.811.0041

 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): TEREZA MADALENA ENDILCH COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Processo Código nº 28017

Vistos,

Nesta Execução de Sentença a parte executada intimada deixou de pagar 

a condenação, vindo a parte exequente requerer nos autos a realização 

de penhora eletrônica.

Isto posto, não havendo nos autos comprovação do pagamento da 

condenação, defiro o pedido de penhora requerida as folhas 104/107.

Formalize-se a ordem de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil, via 

Sistema Bacenjud, a fim de penhorar numerários em conta bancária 

existente em nome da parte executada, 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 realizada via Bacejud foi parcialmente exitosa, visto 

que o valor encontrado não garante o valor executado em sua totalidade, 

tendo sido penhorado e transferido para a Conta Única do TJMT, a quantia 

de R$ 28.377,22 (vinte e oito mil trezentos e setenta e sete reais e vinte e 

dois centavos), na conta bancária da parte executada, conforme número 

do Identificador de Depósito – ID, gerado no recibo de transferência no 

extrato do Bacenjud, que segue em anexo a esta decisão.

 Oficie-se solicitando a vinculação do valor penhorado para estes autos.

Intime-se a parte executada da penhora realizada, por seu patrono, via 

DJE.

 Sendo o valor penhorado insuficiente para satisfação integral do valor 

exequendo, e não havendo outros bens indicados nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 3º do artigo 523 do CPC, determino que 

se proceda a Penhora dos bens que guarnecem a residência da parte 

executada, tantos quanto bastem para garantia do saldo remanescente, 

com exceção dos legalmente impenhoráveis, conforme preconiza o artigo 

833 do CPC.

Expeça-se Carta precatória objetivando Penhora e Avaliação, seguindo-se 

os atos de expropriação - artigo 523 § 3º do CPC.

A parte exequente deverá comprovar nos autos a distribuição da Carta 

Precatória, e o recolhimento da diligência para seu integral cumprimento, 

no prazo de 30 dias.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 876091 Nr: 14132-68.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARLENE NOGUEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL MEDICINA NUCLEAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT, WELTON ALVES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BENETI - 

OAB:3065, LETICIA PEREIRA - OAB:18291

 Processo Código n.876091

 VISTOS,

O R. causídico da parte Autora, vem através de petitório de fl. 85, informar 

que a parte Requerente veio a falecer no curso do processo, conforme 

certidão de óbito de fl. 86.

Outrossim, intimado para regularizar o polo ativo da lide (fl.91), no sentido 

de promover a sucessão processual, tendo em vista o falecimento 

daquela, deixou transcorrer in albis o prazo para promover o andamento 

do feito à fl. 93, sob pena de extinção e ainda assim quedou-se inerte.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, IX CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Autorizo a parte autora a 

desentranhar os documentos de que necessitar, mediante recibo e cópia 

nos autos.

 Custas e honorários advocatícios pela parte Autora, que fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), ficando suspensa a exigibilidade se beneficiária 

da justiça gratuita (art. 98,§3º do CPC/2015).

Preclusa via recursal, arquive-se, observando as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 28 de Agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1098900 Nr: 10150-75.2016.811.0041

 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: ORGONDINA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 
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OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS DA SILVA - OAB:8184-A

 PROCESSO CÓDIGO N. 1098900

VISTOS,

A parte Autora ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório, em desfavor de BRADESCO SEGUROS S.A, alegando, em 

síntese, que foi vítima de acidente automobilístico, requerendo ao final a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório – DPVAT.

Todavia, deferida a prova pericial à fl. 105, a parte Autora apesar de 

devidamente intimada não compareceu ao local agendado para ser 

submetida a avaliação médica, tampouco justificou sua ausência.

 No caso em comento, verifica-se que a inércia da parte Autora está a 

impedir a regular tramitação do processo, obstando, portanto, que se 

alcance o encerramento da prestação jurisdicional de modo regular, pois o 

normal prosseguimento do feito depende de ato a ser praticado por ela.

 Destarte, para evitar que este feito fique paralisado ao bel prazer do 

interessado, imperioso se faz extinguir o processo, com a finalidade de se 

obstar o rol negativo de processos pendentes no Judiciário.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, IV do CPC/2015, JULGO 

EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos de 

que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos, bem ainda, a liberação 

em favor da parte REQUERIDA do valor depositado para pagamento dos 

honorários periciais, mediante ALVARÁ, observando os dados bancários 

a ser informado.

 Custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais) pela parte Autora, ressalvando os casos de suspensão 

da exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98,§3º do 

CPC/2015).

 Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 28 de Agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 885664 Nr: 20273-06.2014.811.0041

 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: JOSELITO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 PROCESSO CÓDIGO N. 885664

VISTOS,

A parte Autora ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório, em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em síntese, que foi vítima de acidente automobilístico, 

requerendo ao final a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório – DPVAT.

 Todavia, deferida a prova pericial à fl. 141, a parte Autora apesar de 

devidamente intimada não compareceu ao local agendado para ser 

submetida a avaliação médica, tampouco justificou sua ausência.

 No caso em comento, verifica-se que a inércia da parte Autora está a 

impedir a regular tramitação do processo, obstando, portanto, que se 

alcance o encerramento da prestação jurisdicional de modo regular, pois o 

normal prosseguimento do feito depende de ato a ser praticado por ela.

 Destarte, para evitar que este feito fique paralisado ao bel prazer do 

interessado, imperioso se faz extinguir o processo, com a finalidade de se 

obstar o rol negativo de processos pendentes no Judiciário.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, IV do CPC/2015, JULGO 

EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos de 

que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.

Custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais) pela parte Autora, ressalvando os casos de suspensão 

da exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98,§3º do 

CPC/2015).

 Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 28 de Agosto de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 383739 Nr: 20000-03.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO RIBEIRINHO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DE CAMPOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - 

OAB:11564-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON WILLIAM DE 

ARRUDA - OAB:6.369/MT

 Processo Código nº 383739

Vistos,

Trata-se de Execução de Sentença, onde a parte executada intimada 

deixou decorrer o prazo sem comprovar nos autos o pagamento da 

condenação, 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 139/140, 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.

 Sendo o resultado da penhora Bacenjud, negativa ou insuficiente, 

proceda-se a busca no Detran para penhora de veículos cadastrados em 

nome da parte executada.

 As buscas eletrônicas realizadas no CPF da parte executada obtiveram 

resultado negativo. A solicitação de bloqueio Bacenjud não encontrou 

valor disponível para penhora nas contas bancárias da parte executada, e 

no Detran, a busca realizada no Renajud também obteve resultado 

negativo, por não encontrar veículos cadastrados em nome da parte 

executada, conforme relatório anexado nos autos.

 Assim, não havendo indicação de outros bens pelo exequente, 

fundamentado no que dispõe o artigo § 3º do artigo 523 do CPC, para 

normal prosseguimento desta execução, 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, 27 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 365091 Nr: 3269-29.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA LEITE ALENCAR, LUIZ ANTONIO 

BORGES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393/MT, HUNNO FRANCO MELLO - OAB:7903, 

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 365091

Vistos,

Trata-se de Execução de Sentença onde os executados intimados 

deixaram de pagar a condenação (fls. 84), vindo a parte exequente 

requerer a realização de penhora eletrônica para garantia do valor 

exequendo.

Ante ao exposto, defiro o pedido de penhora requerida as folhas 80/83, 

formalize-se a ordem de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil, via 

Sistema Bacenjud, a fim de penhorar numerários em conta bancária 

existente em nome da parte executada, até o limite do valor exequendo.
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 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 realizada no Bacejud foi parcialmente exitosa, vez 

que o valor encontrado não garante a dívida executada em sua totalidade, 

sendo penhorado e transferido para a Conta Única do TJMT, o valor de R$ 

8.999,08 (oito mil novecentos e noventa e nove reais e oito centavos), da 

seguinte forma: o Valor de R$ 2.094,59 (dois mil noventa e quatro reais e 

cinquenta e nove centavos) na conta bancária da executada Luiza 

Alencar de Souza e o valor de RS 6.904,49 (seis mil, novecentos e quatro 

reais e quarenta e nove centavos, na conta do executado Luiz Antonio 

Borges de Souza, conforme números dos Identificadores de Depósitos – 

IDs, gerados no recibo de transferência no extrato do Bacenjud, que 

segue em anexo a esta decisão.

Sendo os executados revéis sem advogado constituído nos autos, 

conforme dicção do artigo 346 do CPC, os prazos contra eles fluem a 

partir da data da publicação dos atos decisórios na imprensa oficial.

 Dessa forma, decorrido o prazo da impugnação, não havendo 

manifestação, certifique-se e expeça-se mandado de avaliação do veículo 

penhorado.

 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, 28 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 433779 Nr: 13104-07.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MAÉRCIO DE JORGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON LUIZ JOVE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 433779

Vistos,

Trata-se de Ação Monitória convertida em Execução de Titulo Judicial, 

onde o feito passa a ter prosseguimento pelos moldes preconizados pelo 

o artigo 523 do CPC.

No caso, não havendo nos autos comprovação do pagamento da 

condenação, determino o prosseguimento da decisão de folhas 87.

Formalizem-se a ordem de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil, via 

Sistema Bacenjud, a fim de penhorar numerários em conta bancária 

existente em nome da parte executada, 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.

 Sendo a busca Bacen insuficiente ou negativa, proceda-se a busca no 

Detran para penhora de veículo pertencente a parte executada.

 As buscas realizadas no CPF da parte executada obtiveram resultado 

negativo. A solicitação de bloqueio Bacenjud não encontrou valor 

disponível para penhora nas contas bancárias da parte executada, e no 

Detran, a busca realizada via Renajud também obteve resultado negativo, 

não sendo encontrado nenhum veículo cadastrado em nome da parte 

executada, conforme relatório anexado nos autos.

 Indefiro o pedido de busca de bens do executado junto a Receita Federal 

(Injojud), posto que, no entendimento pacificado no STJ, tal busca, só é 

admitida excepcionalmente, quando demonstrado de forma cabal nos 

autos, o esgotamento sem êxito das diligências extrajudiciais disponíveis 

ao alcance do exequente para localização de bens do executado, o que 

não se enquadra no presente caso, visto não haver no feito 

demonstração das medidas empreendidas pelo exequente com tal 

finalidade.

A nova visão processual não mais admite que as providências ao cargo 

da parte Autora sejam adiadas sine die. Para tanto o Conselho Nacional de 

Justiça traçou diretrizes para assegurar ao jurisdicionado a “duração 

razoável do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação”.

 Dentre outras medidas adotadas determinou-se a redução da taxa de 

congestionamento dos processos no âmbito da Justiça Estadual, pela qual, 

a Corregedoria Geral da Justiça do Estado normatizou a possibilidade de 

extinção da execução, em casos por inércia do credor ou impossibilidade 

de localização do devedor e de bens passíveis de constrição, mediante a 

expedição de certidão de crédito, nos termos do Provimento 84/2014-CGJ 

publicado em 13/11/2014.

A presente execução enquadra-se perfeitamente, no caso dos 

processos, que devem ser arquivados definitivamente, por inviabilidade de 

prosseguimento da execução por falta de localização de bem 

penhoráveis, para os quais, fora editado o cita Provimento.

Ante ao exposto, intime-se a parte exequente para no prazo de 10 (dez) 

dias, indicar nos autos o emdereço atualizado da parte executada, e bens 

de propriedade da parte executada, passíveis de penhora, ou manifestar 

seu interesse na expedição de CERTIDÃO DE CRÉDITO, nos termos do 

artigo 4º da referida normatização, ficando-lhe, assegurado, que vindo a 

localizar bens para garantia do presente crédito, terá o direito de retomar a 

execução, por meio de petição instruída com a respectiva Certidão de 

Crédito na qual devera indicar com precisão e objetividade, a providência 

apta ao regular prosseguimento do feito, sem recolhimento de novas 

custas, nos termos do que dispõe o provimento nº 84/2014-CGJ.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 804583 Nr: 11047-11.2013.811.0041

 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: ALEXANDRE MANOEL DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação para a parte Autora, manifestar-se 

acerca do pagamento voluntário, realizado pela parte Requerente como 

consta nas fls. 99/104.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 911976 Nr: 38299-52.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERODILSON ALVES NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que, encaminho intimação do advogado dr. Marcelo Yuji Yashiro 

para, no prazo de 3 (três) dias, proceder com a devolução dos autos sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 725151 Nr: 20859-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR JOAQUIM DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENTERPA AMBIENTAL S/A - QUALIX 

SERVIÇOS AMBIENTAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO MACHADO COSTA 

JÚNIOR - OAB:5682/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO CONTE AZEVEDO 

DE SOUZA - OAB:31.195-DF

 Certifico que, encaminho intimação do advogado dr. Hélio Machado da 

Costa Junior para, no prazo de 3 (três) dias, proceder com a devolução 

dos autos sob pena de busca e apreensão.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 793986 Nr: 291-40.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTINO FERREIRA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Processo Código n.793986

 VISTOS,

A parte Requerente veio a falecer no curso do processo, conforme 

noticiado às fls. 131/132.

 Outrossim, intimado para regularizar o polo ativo da lide (fl.133), no 

sentido de promover a sucessão processual, verifica-se que a R. 

causídica informou que realizou diligências afim de encontrar os 

respectivos herdeiros, porém não obteve êxito.

Destarte, para evitar que este feito fique paralisado ao bel prazer do 

interessado, imperioso se faz extinguir o processo, com a finalidade de se 

obstar o rol negativo de processos pendentes no Judiciário.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, IX CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Autorizo a parte autora a 

desentranhar os documentos de que necessitar, mediante recibo e cópia 

nos autos.

 Custas e honorários advocatícios pela parte Autora, que fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), ficando suspensa a exigibilidade se beneficiária 

da justiça gratuita (art. 98,§3º do CPC/2015).

Preclusa via recursal, arquive-se, observando as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 29 de Agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 242657 Nr: 11200-88.2006.811.0041

 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: MARLON LUIZ LOPES PLASTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO PINTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON LUÍS LOPES PLASTER - 

OAB:9681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 242657

Vistos,

Trata-se de processo em fase de Execução de Sentença que a parte 

exequente vem aos autos requerer nova realização da penhora Bacenjud 

e Renajud.

Não havendo comprovação do pagamento da condenação, e 

considerando que a busca bacenjud realizada nestes autos data do ano 

2011, defiro a renovação da penhora requerida pelo exequente as folhas 

110/111.

Formalize-se busca junto ao Banco Central do Brasil, via Sistema 

Bacenjud, para penhora de valores existente na conta bancária 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.

 Em sendo a busca Bacenjud insuficiente ou negativa, proceda-se a busca 

no Detran para penhora de veículo pertencente a parte executada.

 Neste o caso, as buscas realizadas no CPF da parte executada obtiveram 

resultado negativo. A solicitação de bloqueio Bacenjud não encontrou 

valor disponível para penhora nas contas bancárias da parte executada, e 

no Detran, a busca realizada via Renajud também obteve resultado 

negativo, não sendo encontrado nenhum veículo cadastrado em nome da 

parte executada, conforme relatório anexado nos autos.

 Indefiro a busca de bens do executado junto a Receita Federal (Injojud), 

pois, no entendimento pacificado no STJ, tal busca de bens, só é admitida 

excepcionalmente, justificando-se tão somente, quando demonstrado nos 

autos, o esgotamento sem êxito das diligências extrajudiciais disponíveis 

ao alcance do exequente para localizar bens do executado, o que não se 

enquadra neste caso, por não haver nos autos demonstração cabal das 

medidas empreendidas pelo exequente com tal finalidade.

Diante do exposto, não havendo nos autos, indicação de outros bens pelo 

exequente, 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.

Defiro a expedição de ofício para inserção do nome da parte executada 

nos órgãos de restrição ao crédito, conforme estabelece os §§ 3º e 5º do 

artigo 782 do CPC, devendo ser observado o estabelecido o § 4º daquele 

artigo.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1309035 Nr: 10642-96.2018.811.0041

 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: MANOEL URBANO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISVALDO MENDES RAMOS - 

OAB:19.438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, designo o dia 06/11/2018, 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1162643 Nr: 37021-45.2016.811.0041

 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: EDMILSON ALVES SANTO

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerido para, manifestar nos 

autos acerca das fls. 113.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 854530 Nr: 57087-51.2013.811.0041

 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: GILSON ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCANTIL LUNA LTDA, BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO FINANCEIRA E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA PALOMA BUSATO - 

OAB:11775/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, ELIZETE APARECIDA O. SCATIGNA - 

OAB:OAB/MT 11.178

 Certifico que, encaminho intimação da advogada Drª. Camila Pereira 

Fernandes para, no prazo de 3 (três) dias, proceder com a devolução dos 

autos sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1115065 Nr: 16699-04.2016.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE MARIA SANCHES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, trazer o endereço onde se 

localizam os bens penhorados para que se proceda a sua avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1074529 Nr: 57348-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR ROSA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 1074529

Vistos,

Trata-se de Ação Monitória convertida em Execução de Titulo Judicial, 

passando o feito a ter prosseguimento pelos moldes preconizados pelo o 

artigo 523 do CPC.

A parte executada intimada deixou de comprovar o pagamento da dívida, 

vindo a parte exequente, requerer nos autos a realização de penhora 

eletrônica.

Não havendo comprovação do pagamento nos autos, defiro a penhora 

requerida as folhas 51/53, 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.

 A solicitação de bloqueio formalizada via Bacenjud, obteve resultado 

negativo, não tendo encontrado valor disponível para penhora nas contas 

bancárias da parte executada, conforme extrato anexado nos autos.

No caso, verifica-se que nos autos não há outros bens indicados a 

penhora ou qualquer outra providencia requerida pelo exequente com 

objetivo de promover o regular andamento desta execução.

Dessa forma, fundamentado no que dispõe o artigo § 3º do artigo 523 do 

CPC, determino a penhora de bens que guarnecem sede da empresa 

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, Avaliação e remoção - §1º, inciso II do 

artigo 840, do CPC.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 706548 Nr: 595-10.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HABITACIONAL ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DE AZEVEDO MIRANDA 

MENDONÇA - OAB:10457, JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA - 

OAB:10.064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Código nº 706548

VISTOS,

A parte Executada OI S/A apresentou manifestação as fls. 314/315, 

informando que em 08/01/2018 foi proferida decisão pelo Juízo Universal 

quanto a homologação do plano de recuperação judicial e novação dos 

créditos, nos termos do artigo 59 da Lei n. 11.101/05.

Alegou que em razão disso todos os créditos cujo fato gerador sejam 

anteriores a 20/06/2016 deverão ser pagos na forma prevista no plano de 

recuperação judicial, devidamente aproado pela Assembleia Geral de 

Credores.

Diz que o PRJ aprovado e homologado prevê em sua clausula 4.3.2 que os 

credores das classes III/IV, cujos créditos tenham origem em demandas 

com valores depositados judicialmente serão pagos através do 

levantamento desses depósitos judiciais até o limite constante da Relação 

de Credores do Administrador Judicial, e reconhecido pela ré após 

aplicados os deságios previstos na cláusula 4.3.2.1.

Ressalta que para os casos em que o valor depositado seja superior ao 

crédito devido após a aplicação dos respectivos deságios o montante 

excedente deverá ser levantado pela OI/Telemar, conforme disposto na 

cláusula 4.3.2.4, e sendo o valor depositado insuficiente para quitação do 

débito, o saldo remanescente será pago na forma da modalidade geral de 

pagamento, disposta na cláusula 4.3.6.

Informa ainda que a expedição do mandado de pagamento somente 

poderá ser realizada após a apresentação da petição conjunta das partes 

e seus advogados, conforme previsto na cláusula 4.3.2.6 do PRJ.

Diante disso, requer a suspensão do andamento processual, até que as 

partes venham aos autos requere a expedição do referido mandado de 

pagamento e consequente extinção do feito.

 Instada a manifestar, a parte Exequente as fls. 317/320 pugnou pelo 

levantamento do valor remanescente da penhora efetivada nos autos, e o 

prosseguimento da execução com indicação do saldo atualizado em R$ 

10.321,62 (dez mil, trezentos e vinte e um reais e sessenta e dois 

centavos).

DECIDO

No caso, não há controversa quanto à submissão do crédito da parte 

Exequente aos efeitos da recuperação judicial da Executada (crédito 

concursal), pois segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, a 

interpretação do conceito de “crédito existente” nos termos dos artigos 6º, 

§§ 1º e 3º, 49, 51, inciso IX, e 67 da Lei 11.101/2005, refere-se ao fato 

gerador que deu origem ao crédito discutido e não com a prolação da 

decisão judicial que o reconhece e o quantifica:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 

DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO DE CRÉDITO 

EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 6º 

DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITO REFERENTE À AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

OBRIGAÇÃO EXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. 

INCLUSÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DA LEI 

N. 11.101/2005. RECURSO PROVIDO. 1. (...) 2. No caso, verificase que a 

controvérsia principal está em definir se o crédito decorrente de sentença 

condenatória, proferida em autos de ação indenizatória ajuizada antes do 

pedido de soerguimento, submetese, ou não, aos efeitos da recuperação 

judicial em curso. 3. A ação na qual se busca indenização por danos 

morais - caso dos autos - é tida por "demanda ilíquida", pois cabe ao 

magistrado avaliar a existência do evento danoso, bem como determinar a 

extensão e o valor da reparação para o caso concreto. 4. Tratando-se, 

portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento 

deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo 

determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de 

credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do 

art. 6º da Lei n. 11.101/2005. 5. Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 

11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos 

existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 6. A situação dos 

autos demonstra que o evento danoso, que deu origem ao crédito 

discutido, bem como a sentença que reconheceu a existência de dano 

moral indenizável e dimensionou o montante da reparação, ocorreram 

antes do pedido de recuperação judicial. 7. Na hipótese de crédito 

decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao 

momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e 

inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora . 8. Recurso 

especial provido (REsp nº1.447.918-SP, Relator Ministro Luís Felipe 

Salomão, 07.04.2016)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO 

DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO 
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RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação 

ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e 

concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o 

crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença 

condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial 

do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento.3. Devidamente 

analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente 

fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência 

de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da 

Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de 

responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare 

sua existência e determine sua quantificação. Precedente.5. Na hipótese, 

tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior 

àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua 

sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora.6. Recurso 

especial provido.(REsp 1727771/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

Quanto à deliberação sobre os atos de constrições ANTERIORES ao 

deferimento do pedido de recuperação judicial ou nos casos em que 

ultrapassado o prazo de suspensão que trata o artigo 6º, §4º da Lei 

11.101/2005, o entendimento da Suprema Corte é no sentido que a 

destinação dos valores PENHORADOS É DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

UNIVERSAL:

 AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ANTERIOR. 1. Segundo a pacífica 

jurisprudência da 2ª Seção, "com a edição da Lei. 11.101/05, respeitadas 

as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o 

juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como 

alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos 

apurados em outros órgãos judiciais (...)", (CC 110941/SP, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe 1º/10/2010). 2. Embora a penhora 

dos créditos devidos à recuperanda tenha sido realizada antes do pedido 

de recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o 

levantamento dos respectivos valores passou a ser do Juízo onde se 

processa o pedido de recuperação. 3. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ - AgInt no CC: 147994 MG 2016/0203536-4, Relator: 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/04/2018, S2 - 

SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018) (grifei)

Outrossim, o Juízo da 7ª Vara Empresarial, após a homologação do Plano 

de Recuperação Judicial e a concessão da Recuperação Judicial, 

determinou a expedição de AVISOS aos demais Juízos, dentre eles, o 

seguinte:

Decisão de fls. 282.576/282.583 (AVISO TJRJ N.22/2018):

“Com a realização da Assembleia Geral de Credores realizada em 

19.12.2017 os processos ajuizados em face do Grupo OI/TELEMAR que 

se encontravam suspensos podem retomar seu curso, sendo certo que 

aqueles que cuidam de créditos concursais (constituídos antes de 

20.06.2016) deverão ser pagos na forma do plano aprovado, 

extinguindo-se, então, os processos em curso. Com relação aos créditos 

extraconcursais, as ações seguem seu curso natural, mas, na esteira do 

posicionamento da doutrina e da jurisprudência, os atos de constrição 

devem ser determinados pelo Juízo da Recuperação”. (grifei)

Além disso, em 28/03/2017, foi proferida decisão pela 8ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nos embargos de declaração em 

agravo de instrumento n. 0034576-58.2016.8.19.0000, interposto contra a 

decisão interlocutória que recebeu o pedido de recuperação judicial do 

Grupo Oi e determinou a suspensão das execuções contra as sociedades 

empresárias recuperandas, bem como no despacho proferido, em 

15/05/2017, pelo juízo universal da 7º vara empresarial do Rio de Janeiro, 

onde tramita a recuperação judicial, nos seguintes termos:

“(...) 1) Ficam suspensas todas as execuções, sejam elas extrajudiciais 

ou de cumprimento de sentença, provisórias ou definitivas, inclusive as 

execuções através das quais estejam sendo cobradas as multas e/ou 

sanções administrativas aplicadas contra as devedoras, executando-se 

as que tenham sido extintas por sentença (art. 794, I do CPC/73 ou art. 

924, II do atual CPC), ou aquelas que, efetivada a constrição judicial em 

espécie, tenham decorrido o prazo para a impugnação pelo devedor, ou, 

ainda, a sentença proferida na impugnação, ou nos embargos, que tenha 

trânsito em julgado. Na hipótese, tanto a prolação de sentença como a 

certificação de decurso do prazo para a impugnação do débito ou o 

trânsito em julgado da sentença que julgou a impugnação apresentada 

pela devedora, terão como marco final data anterior à decisão que deferiu 

a tutela de urgência (21/06/2016);

2) A extinção da execução ou, a certificação do decurso do prazo para 

impugnação do débito pelo devedor, na forma acima preconizada, autoriza 

a expedição de alvará ou mandado de pagamento, se já houver valor 

depositado, antes da data anterior a decisão que deferiu a tutela de 

urgência (21/06/2016). (grifei)

Têm-se, assim, novas diretrizes para a liberação de valores:

(a) depósito judicial/bloqueio tenha sido realizado pela OI S/A em data 

anterior a 21.06.2016;

(b) o depósito tenha sido feito com a expressa finalidade de pagamento 

pela OI S/A; ou

(ii) já tenha ocorrido o trânsito em julgado de embargos à execução até a 

data de 21/06/2016, ou

(iii) já tenha ocorrido a preclusão do incidente de impugnação ao 

cumprimento de sentença até a data de 21/06/2016;

Portanto, todos estes requisitos devem estar presentes para que se 

admita a liberação.

A par disso, no caso dos autos, foi efetuado o bloqueio BACENJUD em 

16/02/2016 (FL.291/292), no valor de R$ 28.442,46 (vinte e oito mil, 

quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos).

Em 08/03/2016 (fls. 293/295) a parte Executada protocolizou 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, reconhecendo como 

incontroversa a quantia de R$ 26.879,15 (vinte e seis mil, oitocentos e 

setenta e nove reais e quinze centavos), o qual foi determinada a 

liberação em favor da parte Exequente pela decisão de fls. 308, datada de 

14/04/2016.

Como se vê, as referidas ordens judiciais foram proferidas anteriormente 

ao protocolo do pedido de recuperação judicial pela parte Executada 

(20/06/2016).

De outra sorte, a decisão que rejeitou o incidente de impugnação foi 

prolatada em 22/02/2018 (fls. 312/313);

Sendo assim, com relação ao valor remanescente que encontra-se 

bloqueado nos autos (fl.292 – R$ 1.563,01) por não estarem presentes os 

requisitos autorizadores de levantamento de valores, definidos nos autos 

da Recuperação Judicial, inviável a expedição de Alvará em favor da parte 

Exequente.

 Com relação ao pedido de suspensão do presente feito “até que as 

partes venham aos autos requere a expedição de mandado de pagamento 

e extinção do feito”, cumpre rememorar que o valor “depositado” nestes 

autos é proveniente de penhora e não de depósito espontâneo para 

pagamento da condenação.

 Aliás, na decisão que rejeitou o incidente de impugnação ao cumprimento 

de sentença restou expressamente consignado que a parte Executada 

não comprovou ter efetuado o depósito mediante o pagamento de guia 

correspondente.

Portanto, a princípio, não se aplicaria a modalidade de pagamento prevista 

no PRJ, cláusulas 4.3.2; 4.3.2.1; 4.3.2.4 e 4.3.2.6, como pretendido pela 

parte Executada.

 Sendo assim, suspendo por ora a ordem de expedição de alvará 

determinada na decisão de fls. 313 em favor da parte Exequente;

Determino a INTIMAÇÃO da parte Executada para no prazo de 05 (cinco) 

dias esclarecer a controversa, comprovando se for o caso, o respectivo 

pagamento de guia para recolhimento de depósitos judiciais, bem ainda, 

apontar de forma específica qual o valor que deverá ser levantado pela 

parte Exequente e o valor que entende ser excedente conforme cláusula 

4.3.2.4 do PRJ.

Determino ainda, que no mesmo prazo a parte Executada manifeste com 

relação ao cálculo do valor remanescente do débito apresentado pela 

parte Exequente as fls. 317/320, para que o mesmo promova a habilitação 

de seu crédito nos autos da recuperação judicial em trâmite na 7ª Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, se ainda não o fizera.

 Fica desde já consignado ao Exequente que não é atribuição deste juízo a 

ordem para o juízo universal promover a habilitação de seu crédito, 

devendo ser processada na forma do artigo 7º, §1º, c/c artigo 10, §5º e 

parágrafo único do artigo 13 da LRE.

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos para ulteriores deliberações 

quanto a extinção do procedimento nos termos do artigo 59 da Lei n. 

11.101/2005,

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 323927 Nr: 24744-12.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAVALCA EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COGEFE ENGENHARIA COMÉRCIO E 

EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - OAB:OAB/MT 

6.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação do advogado dr. Willian Khalil para, no 

prazo de 3 (três) dias, proceder com a devolução dos autos sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 127928 Nr: 15416-97.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMERICAN AIRLINES INC.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TWP VIAGENS E TURISMO LTDA, PAULO JOSÉ 

EBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM REGINA SILVÉRIO 

RAMOS - OAB:86591/SP, THEREZINHA DE JESUS DA C. WINKLER - 

OAB:25.730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT, AYRTON ABREU E OLIVEIRA - OAB:25377/PR, MANOEL 

ARCANJO DAMA FILHO - OAB:4482

 Código – 127928

VISTOS,

Intime-se a parte Exequente AMERICAN AIRLINES, INC para no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar acerca da penhora realizada via Bacenjud às fls 

329/332, para requerer o que entender de direito.

 Após manifestação, voltem os autos para ulteriores deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 29 de Agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 448442 Nr: 21963-12.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIPALMA COM. DIST. LOG. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA ALECRIM COM. MEDICAMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 448442

Vistos,

Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial sem comprovação do 

pagamento da dívida nos autos.

Dessa forma, com fundamento no que dispõe os artigos 854 e 831, do 

CPC, determino o prosseguimento da decisão de folhas 83, formalizem-se 

a ordem de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil, via Sistema 

Bacenjud, a fim de penhorar numerários em conta bancária existente em 

nome da parte executada, 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.

 Sendo a busca Bacen insuficiente ou negativa, proceda-se a busca no 

Detran para penhora de veículo pertencente a parte executada.

 No caso, as buscas realizadas no CNPJ e CPF da parte executada 

obtiveram resultado negativo. A solicitação de bloqueio Bacenjud não 

encontrou valor disponível para penhora nas contas bancárias da parte 

executada, e no Detran, a busca realizada via Renajud também obteve 

resultado negativo, não sendo encontrado nenhum veículo cadastrado em 

nome da parte executada, conforme relatório anexado nos autos.

 Ante ao exposto, não havendo nos autos, indicação de outros bens pelo 

exequente, para regular andamento desta execução, determino a penhora 

de bens na sede da empresa executada ou na residência do sócio 

proprietário (fls. 83), 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, 29 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1294203 Nr: 6258-90.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSIKA CAROLINA VIEIRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA 

S/A, VIAÇÃO MOTTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação para a parte Autora, manifestar-se 

acerca da Certidão do Oficial de Justiça encontrado na fl. 26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 161248 Nr: 12470-21.2004.811.0041

 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: COMERCIAL SANTA RITA DE PETÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO SHIMIZU FRUTUOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO MONTENEGRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:352103

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Requerente para, efetuar o 

recolhimento da guia de diligência do Sr. Oficial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 945012 Nr: 57415-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA CARLA PEREIRA SOARES

 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:

 Certifico que, encaminho intimação do advogado dr. Saulo Daltro Moreira 

Silva para, no prazo de 3 (três) dias, proceder com a devolução dos autos 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 352446 Nr: 22927-73.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MYLENE DE NAZARÉ FURTADO LUSTOSA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS DE JESUS 

COSTA - OAB:9437 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 352446

Vistos,

Trata-se de processo em fase de Execução de Sentença que a parte 

executada intimada deixou de comprovar nos autos o pagamento da 

condenação, vindo a parte exequente requerer nos autos a realização da 

penhora Bacenjud e Renajud.

Não havendo comprovação do pagamento da condenação, e sendo 
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dinheiro o primeiro item no rol de preferência de penhora estipuladas pelo 

artigo 835, I do CPC, defiro a penhora requerida pelo exequente as folhas 

140/141.

Formalize-se busca junto ao Banco Central do Brasil, via Sistema 

Bacenjud, para penhora de valores existente na conta bancária 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.

 Em sendo a busca Bacenjud insuficiente ou negativa, proceda-se a busca 

no Detran para penhora de veículo pertencente a parte executada.

 Neste o caso, as buscas realizadas no CPF da parte executada obtiveram 

resultado negativo. A solicitação de bloqueio Bacenjud não encontrou 

valor disponível para penhora nas contas bancárias da parte executada, e 

no Detran, a busca realizada via Renajud também obteve resultado 

negativo, não sendo encontrado nenhum veículo cadastrado em nome da 

parte executada, conforme relatório anexado nos autos.

 Ante ao exposto, não havendo nos autos, indicação de outros bens pelo 

exequente, 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, 29 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 822737 Nr: 28883-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO DE ALMEIDA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: claudio guilherme aguirre - 

OAB:10519, JEFERSON NEVES ALVES - OAB:6182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO EULÁLIO FERNANDES 

- OAB:29.722 GO

 Certifico que, encaminho intimação do advogado dr. Claudio Guilherme 

Aguirre Guedes para, no prazo de 3 (três) dias, proceder com a 

devolução dos autos sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 225485 Nr: 32824-33.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYLON DAVID NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELOS MOREIRA - OAB:8.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Certifico que, encaminho intimação do advogado dr. Rodrigo Vieira 

Komochena para, no prazo de 3 (três) dias, proceder com a devolução 

dos autos sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 72036 Nr: 2878-55.2001.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozadir Menossi Gardin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maridalva Zucchini, LÁZARO SOARES 

SOBRINHO, FAUSTINA DOS SANTOS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:OAB/MT 14.370, JOÃO PAULO ZANIN FIORELLI - OAB:13.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISEU EDUARDO 

DALLAGNOL - OAB:2814, SABINO DALLAGNOL NETO - OAB:7727 MT

 Certifico que, encaminho intimação para a parte Autora, manifestar-se 

acerca da correspondência devolvida encontrada na fl. 148.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1138617 Nr: 26844-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO, LEANDRO ALVES MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação do advogado dr. Rafael Willian Batista 

para, no prazo de 3 (três) dias, proceder com a devolução dos autos sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 777316 Nr: 30671-80.2012.811.0041

 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: JEFERSON RODRIGO DA CONCEIÇÃO BELTRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÂO JENEZERLAU DOS 

SANTOS - OAB:3.613-B/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, impugnar a 

contestação de fls. 61/67 ofertada nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 99510 Nr: 14004-68.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLADISLAU KUVIATZ, WLADIS BORSATTO 

KUVIATZ, CLECI BORSATTO KUVIATZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6.252/MT, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-A/MT, IVALDIR 

PAULO MUHL - OAB:4526-A/MS, MIRIAN C. RAHMAN MUHL - 

OAB:4.624/MT, NOELI ALBERTI - OAB:4.061/MT

 Certifico que, encaminho intimação da advogada Drª. Priscila Andrade 

Ziliani para, no prazo de 3 (três) dias, proceder com a devolução dos 

autos sob pena de busca e apreensão.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1005908-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO (ADVOGADO(A))

EDILEIA NOGUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE N. 1005908-85.2018.8.11.0041 (P) VISTOS, A parte Autora 

apresentou Recurso de Apelação contra a sentença que indeferiu a 

petição inicial por ausência de juntada de documentos essenciais para 

propositura da ação. Entretanto, observo que as razões do Recurso 

merecem prosperar em parte, pois de fato não houve o indeferimento 

expresso do benefício da gratuidade, e, por consequência não foi 

determinada a abertura de prazo para recolhimento das custas 

processuais. Desta feita exerço juízo de retratação positivo, todavia, 

considerando que não houve a juntada dos respectivos documentos 

determinados na decisão de id.n.12396629 a fim de comprovar fazer jus 

ao benefício da justiça gratuita, fica desde já indeferido o pedido de 

gratuidade. Nos termos do artigo 290 do CPC, concedo à parte Autora o 
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prazo de 15 (quinze) dias para recolher as custas processuais, sob pena 

do cancelamento do feito e indeferimento da inicial. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1031129-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANE INEZ PIAIA (REQUERENTE)

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Mantenho a sentença recorrida nos seus estritos termos, 

sobretudo considerando que o Recurso de Apelação interposto pela parte 

Autora não trouxe aos autos nenhum fato ou fundamento capazes de 

modificá-la. Desta forma, nos termos do art. 331, § 1º do CPC, CITE-SE a 

parte Requerida para responder ao recurso. Escoados os prazos legais, 

com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, observando as formalidades legais (art.1.010, §3º do CPC). 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003064-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL DE SOUZA OURIVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1003064-65.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, INTIME-SE a r. causídica 

titular do certificado digital que assinou digitalmente a CONTESTAÇÃO para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, promova a sua habilitação no processo 

ou do advogado específico indicado para receber as intimações, sob pena 

de não conhecimento dos atos praticados, nos termos do que dispõem os 

artigos 20 e 21 da Resolução nº 03/2018 TJ-MT/TP: Art. 20. Cabe ao 

advogado proceder ao respectivo cadastramento no PJe, observando-se 

a obrigatoriedade de cadastro na base de dados do 1º e 2º Graus de 

Jurisdição. § 1º Os advogados que possuam certificado digital e cujos 

dados cadastrais não apresentem inconsistências, poderão, por ato 

próprio, mediante uso do seu certificado digital e assinatura do Termode 

Compromisso eletrônico disponibilizado no Sistema PJe quando do primeiro 

acesso, realizar seu cadastro para acesso ao sistema. § 2º Na hipótese 

de inconsistências que impeçam o advogado de realizar seu 

cadastramento, o advogado deverá promover a regularização das 

informações junto aos órgãos competentes (Receita Federal, Justiça 

Eleitoral ou OAB) e comparecer a uma Unidade/Órgão Jurisdicional para 

validação dos dados cadastrais, nos termos do §2º do art. 7º da 

Resolução 185/2013-CNJ. § 3º As alterações dos dados cadastrais 

poderão ser feitas pelo advogado, a qualquer momento, na seção 

respectiva dentro do Sistema PJe, exceto as informações cadastrais 

obtidas de bancos de dados credenciados, que deverão ser atualizadas 

diretamente nas respectivas fontes. Art. 21. Além do credenciamento no 

Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo 

que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”. § 1º Em caso de descumprimento da regra definida no caput 

deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a 

regularização da habilitação no sistema, no prazo assinalado pelo Juízo, 

sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos para decisão 

saneadora. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006252-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES (ADVOGADO(A))

M. I. S. B. N. (REQUERENTE)

M. L. C. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CARMO CARVALHO BECCARI OAB - 688.944.221-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIVRE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP (REQUERIDO)

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO (ADVOGADO(A))

PEDRO RODRIGUES DE CAMPOS NEVES (REQUERIDO)

FERNANDA ELIZA PATRIAN BECCARI (REQUERIDO)

EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON (ADVOGADO(A))

TELEVISAO CIDADE VERDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

P J E  n .  1 0 0 6 2 5 2 - 6 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  ( p )  e  P J E  n . 

1009965-83.2017.8.11.0041 VISTOS, Este processo foi redistribuído da 5ª 

Vara Civel desta Comarca em decorrência da decisão prolatada no 

id.n.13417536, que reconheceu a conexão com os autos n. 

47345-31.2015.811.0041 – Código 1051820 que tramitam neste juízo 

“fisicamente”. Todavia, verifico que houve interposição de Embargos de 

Declaração da referida decisão no id.n.13454895, o qual deveria ter sido 

apreciado por aquele juízo antes do procedimento de redistribuição. Além 

disso, em se tratando de conexão à processo que tramita fisicamente, a 

orientação do artigo 61 e 62 da Resolução n.03/2018 TJ-MT/TP que 

regulamenta o Sistema Processual Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª 

Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que 

todos os incidentes relacionados a processos que tramitam fisicamente 

deverão tramitar fisicamente, até o seu arquivamento, in verbis: Art. 62. 

Os autos físicos, incluindo seus incidentes presentes ou futuros, objeto de 

redistribuição para unidades jurisdicionais que utilizam o Sistema PJe, 

deverão continuar tramitando fisicamente. Em caso semelhante, o nosso 

Tribunal de Justiça já decidiu a respeito: AGRAVO INTERNO – Nº 

1004004-27.2016.8.11.0000 Vistos etc. Estabelece o artigo 2º da Portaria 

nº 21/2016-PRES, que “Implementa o Sistema Processo Judicial Eletrônico 

– PJe na Terceira e Quarta Câmaras Cíveis de Direito Público, bem como 

na Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo e dá 

outras providências”, in verbis: “[...] Art. 2º. Os recursos interpostos 

fisicamente, protocolizados até a data anterior ao estabelecido no 

parágrafo único do artigo 1º, tramitarão fisicamente até a fase do 

arquivamento e/ou baixa. Parágrafo Único. Os incidentes processuais 

recursais interpostos nos autos físicos serão, obrigatoriamente, 

processados por meio físico.” No caso, verifica-se que o patrono do 

recorrente VOLNEI ADILHO SOARES DE OLIVEIRA laborou em equívoco, 

posto que, conforme mencionado na certidão acima, apesar de os 

recursos de Apelação Cível nº 27484/2014, Especial nº 83750/2016 e 

Embargos Declaratórios nº 136838/2016, se tratarem de autos físicos, a 

interposição do presente Agravo Interno se deu pelo Processo Eletrônico 

Digital – PJE, ou seja, meio inapropriado. Portanto, intime-se o patrono do 

recorrente acerca da inviabilidade do recebimento do recurso e para que 

tome as providências cabíveis, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, 06 fevereiro de 2017. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça (grifei) ANTE O EXPOSTO, devolvo 

os autos ao Juízo da 5ª Vara Civel desta Comarca para julgamento dos 

Embargos de Declaração interposto no id.n. 13454908 contra decisão por 

ele proferida no id.n.13417536, bem ainda, em caso de manutenção da 

decisão, seja observado o disposto no artigo 62 da Resolução n.03/2018 

TJ-MT/TP para redistribuição do processo em apenso aos autos correlatos 

em trâmite neste juízo fisicamente. Certifique-se a ocorrência no processo 

físico principal (código n.1051820) Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009006-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA RODRIGUES CORREA (AUTOR(A))

EDE MARCOS DENIZ (ADVOGADO(A))

EVAN CORRÊA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO (ADVOGADO(A))

JOSE NAZARENO RIBEIRO NETO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 
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nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001553-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ (ADVOGADO(A))

ROSINEIA APARECIDA BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011246-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI (ADVOGADO(A))

MARIA CRISTINA ALECIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016812-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000449-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADSOM ALEX DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO (ADVOGADO(A))

WILSON ALEXANDRE DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000339-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho (ADVOGADO(A))

ALAIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000882-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA JULIO (ADVOGADO(A))
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JOSE CARLOS DE SOUZA NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004691-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO (ADVOGADO(A))

ERICA CRISTIANE BENTZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DE FATIMA (RÉU)

VINICIUS RAMOS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014228-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA AMALIA ALVES (ADVOGADO(A))

LEONICE MOURA DE AMORIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019566-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE CAMPOS MENDES (AUTOR(A))

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

BRADESCO SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017269-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

LUIS MARIO TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018656-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEILLA BORGES DE LACERDA (REQUERENTE)

LUCIANA BORGES MOURA CABRAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 
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Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027107-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MEZZOMO BEDIN (AUTOR(A))

LUCIANA TENUTA PORTELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ATHOS S.A. (RÉU)

FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (RÉU)

EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA (RÉU)

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019995-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANGELINA DE JESUS DIAS (AUTOR(A))

MAIARA FERNANDA CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Francisco Dias de Alencar Neto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Elaine Ferreira Santos Mancini (ADVOGADO(A))

TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

ROBERTO DIEGO LOPES VALADARES (TESTEMUNHA)

DEVANILDO DE FREITAS VITORIA (TESTEMUNHA)

MARINA DOS SANTOS CRISTO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006250-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SALVINO DA SILVA (AUTOR(A))

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038387-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZULEIDE FONSECA DA SILVA (AUTOR(A))

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034425-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA RIOS RICCI VOLPATO (AUTOR(A))

JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006721-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005834-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011517-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA HELDT DAROLD (AUTOR(A))

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE MORAES MATTA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012694-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

MARKO LOGISTICA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (AUTOR(A))

BRUNO GARCIA PERES (ADVOGADO(A))

RICARDO ALVES ATHAIDE (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO JOSE TESSARO (ADVOGADO(A))

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011985-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

LETICIA PEREIRA (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA BENETI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO MOUSSALEM (RÉU)

EDMILSON FORTES BARRETO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023597-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA (REQUERENTE)

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1023597-79.2017.8.11.0041 (p) VISTOS, Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Reparação por Danos 

Morais em que a parte Requerente afirma que seus dados foram incluídos 

nos anais de proteção ao crédito indevidamente pela parte Requerida, pois 

jamais entabulou qualquer relação jurídica que justificasse a respectiva 

cobrança. No sistema PJE consta a notificação para análise de prevenção, 

onde se extrai a informação de que o Requerente propusera outras 05 

(cinco) demandas que versam sobre indenização por danos morais 
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decorrente de negativação supostamente indevida, distribuídas a juízos 

distintos nesta mesma Comarca, sendo que a primeira delas foi distribuída 

por sorteio à 11ª Vara Cível, sob os ns. 1022234-57.2017.8.11.0041 e 

10222241-49.2017.8.11.0041, em 19/07/2017. No referido processo, a 

parte Requerida defende a legalidade da cobrança e da negativação sob o 

argumento que o Requerente seria titular do cartão de crédito COMPCARD 

sob o nº 4220-XXXX-XXXX-0011, por meio do qual teriam sido contraídos 

débitos que restaram inadimplidos e ocasionando a inscrição de seu nome 

nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Da análise do 

extrato de negativação juntado com a exordial, verifica-se que o débito 

que a parte Requerente busca desconstituir na presente demanda é 

também supostamente originado do mesmo número de cartão de crédito 

apontado pela parte Requerida. A par disso, é evidente que as demandas 

apresentam identidade quanto às partes, objeto e causas de pedir 

remotas, o que torna conveniente o julgamento conjunto, não só por 

medida de economia processual, mas também para evitar a possibilidade 

de prolação de decisões contraditórias, que trariam desprestígio à Justiça. 

ANTE O EXPOSTO, nos termos dos artigos 54, 55 e 58 do CPC, reconheço 

de ofício a conexão entre este feito e os de nºs 

1022234-57.2017.8.11.0041 e 10222241-49.2017.8.11.0041, em 

19/07/2017, em trâmite na 11ª Vara Cível desta Comarca, e por ser aquele 

Juízo prevento para processar e julgar ambos processos, determino, por 

conseguinte, a redistribuição do presente àquele juízo, devendo os 

mesmos serem apensados. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020478-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER VINICIUS EVANGELISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

WENDER VINICIUS EVANGELISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021445-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA GONCALVES DINIZ (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1021445-58.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, MARISTELA GONÇALVES 

DINIZ, 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 

05/05/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à politrauma e fratura no pé. 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. 8806904. A 

Requerida apresentou contestação id. 11158657, 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. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante o boletim de ocorrência ter sido 

lavrado em data posterior ao fato, 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 15%, (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação. Laudo pericial judicial no id. 

10846781. Impugnação à contestação corroborada id. 11401222. 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 (id. 8806904), Relatório Médico (id. 8806936/886941), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 10846781, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 
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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 perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés, o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 50% (cinquenta 

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. 10846781), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão intensa, com 

perda de 75% (setenta e cinco por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 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) a partir 

da data que tomou conhecimento do acidente, qual seja do protocolo 

administrativo 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 

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 
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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 a Requerente MARISTELA GONÇALVES DINIS, 

a quantia de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), 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, 05/05/2017 (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: 1016745-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

HERNANDES RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1016745-39.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, HERNANDES RODRIGUES DA 

SILVA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 10/04/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, devido à politrauma e fratura do 

punho. 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. 7645267. A Requerida apresentou contestação id. 

9521920, arguindo em preliminar inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a inépcia da 

inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a realização 

de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação, e a 

ausência do laudo do iml documento imprescindível para a demanda. 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 judicial no id. 10839702. Impugnação à contestação corroborada 

id. 11401445. 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. PRELIMINAR - 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO – LAUDO IML. No tocante a aventada 

obrigatoriedade na apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para 

o pagamento da indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal 

exigência porquanto não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas 

“a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. 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 (id. 7645267), Relatório Médico (id. 

7645269), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

10839702, 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 
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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 uma das mãos, 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. 10839702), 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$ 4.725,00,00 (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) a partir 

da data que tomou conhecimento do acidente 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 

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 HERNANDES RODRIGUES DA 

SILVA, a quantia de R$ 4.725,00,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais),, referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, 

inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 10/04/2017 (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
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Processo Número: 1020646-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANNE ETIENNE (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):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1020646-15.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, HERMANNE ETIENNE, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

08/05/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “politrauma e fratura do 5 metatarso”. 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. 

8695739. A Requerida apresentou contestação id. 9734004, arguindo em 

preliminar pela necessidade de alteração 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, a ausência 

de documento imprescindivel para a demanda e a ausência do 

comprovante de residência em nome de terceiro. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial, ante o boletim de ocorrência ter sido 

lavrado em data posterior ao fato; 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 judicial no id. 10839464. 

Impugnação à contestação corroborada id. 11401500. 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. 

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO – PASSAPORTE. No 

tocante a aventada obrigatoriedade na apresentação de passaporte para 

o pagamento da indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal 

exigência porquanto não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas 

“a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME 

DE TERCEIRO. Afasto a preliminar de inépcia da inicial, pois no que tange a 

exigência de comprovante residencial como documento obrigatório a ser 

apresentado pela parte Autora, não é considerado indispensável para 

propositura da ação, bastando à comprovação da ocorrência do acidente 

a existência de lesão e o nexo de causalidade entre eles. Outrossim, não 

é necessário o comprovante de residência para se auferir a competência 

do juízo, pois as ações de indenização para recebimento de seguro 

obrigatório podem ser ajuizadas tanto no domicílio do autor como no local 

do sinistro, conforme determina o art. 53, V, do CPC, ou ainda o domicílio 

do réu, art. 46 do mesmo Diploma Legal, cabendo a opção pela parte 

Autora. 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 (id. 8695739), Relatório Médico (id. 8695764), sobrevindo 

no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 10839464, 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, 
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em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés, o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 50% (cinquenta 

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. 10839464), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão leve, com 

perda de 25% (vinte e cinco por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 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) a partir 

da data que tomou conhecimento do acidente 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 

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 HERMANNE ETIENNE, a quantia 

de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos),, referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 08/05/2017 (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: 1021775-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR AUGUSTO 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))
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Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1021775-55.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, CEZAR AUGUSTO DA SILVA, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAL, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

01/01/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “politrauma e fratura do fêmur”. 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. Certidão de ocorrência corroborado no 

id. 9007532. A Requerida apresentou contestação id. 9919882, arguindo 

em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a inépcia da 

inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a realização 

de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante o boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato, 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 judicial no id. 10829996. Impugnação à contestação corroborada 

id. 11401542. 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 a Certidão de Ocorrência (id. 9007532), 

Relatório Médico (id. 9007541), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 10829996, 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 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. 10829996), 

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) a partir da data que tomou conhecimento do 

acidente 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 
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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 CEZAR AUGUSTO DA SILVA, a 

quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais),, 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 01/01/2017 (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: 1007703-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO (ADVOGADO(A))

SERGIO BIRNFELD (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1007703-63.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Exequente 

ID. 13503742 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Executada ID. 13422779/13422806 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ dos valores depositados nos IDs. 13422797 e 

13422803 em favor da parte Requerente, a ser creditado na conta 

indicada no ID. 13503742. Custas remanescentes ao encargo da parte 

Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo ulteriores 

deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015223-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

RAFAEL JORDAN DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1015223-11.2016.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 13911719 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 12231666/12231689 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 12231689 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 13911719. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022177-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO CUIABANO FILHO (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1022177-73.2016.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 14165810/14165831 manifestou concordância ao valor depositado pela 

parte Requerida ID. 13621928/13621954 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 13621954 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 14165831. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1028449-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO (ADVOGADO(A))

LIDIOLIRIA SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 26/11/18 às 10:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024295-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO (ADVOGADO(A))

CUIABA PVC INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 

EIRELI - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Intimo a parte exequente/autora para juntar nos autos a guia e o 

comprovante de pagamento da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do(s) mandado(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1020422-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZANIRA SOUZA CARVALHEDO (REQUERENTE)

ENIZETE AUXILIADORA DA COSTA (REQUERENTE)

SUZE ANETE DA SILVA MONTEIRO (REQUERENTE)

SELMA FRANCISCA DE BARROS (REQUERENTE)

GIRLANE SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

ETELVALAINE REIS ANDRADE (REQUERENTE)

VERGILIO DA SILVA TAQUES NETO (REQUERENTE)

MOACIR DA GUIA (REQUERENTE)

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ARISTEU TELIS MORENO (REQUERENTE)

ROGERIO MEDEIROS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos, 

Visando o saneamento do processo e, consequentemente, encaminhá-lo à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10º e 357, 

todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela lei adjetiva: i) Intimem-se as partes 

para especificarem quais provas pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida, a questão de fato exposta 

na lide e com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua 

adequação e pertinência, forte o artigo 357, inciso II do CPC; ii) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

deverá articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do 

artigo 357, inciso III do CPC; iii) Depois do cotejo da inicial, contestação, 

réplica e elementos documentais já acostados aos autos, verificando se 

há matérias admitidas ou não impugnadas, caberão às partes indicar quais 

questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito, conforme o artigo 357, inciso IV do CPC; 

iv) Fixo o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para que as partes (primeiro à 

parte autora e posteriormente à parte ré) satisfaçam com o estabelecido, 

sob pena de preclusão; v) Após o decurso o prazo supra, volvem-me 

conclusos; vi) Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1020422-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZANIRA SOUZA CARVALHEDO (REQUERENTE)

ENIZETE AUXILIADORA DA COSTA (REQUERENTE)

SUZE ANETE DA SILVA MONTEIRO (REQUERENTE)

SELMA FRANCISCA DE BARROS (REQUERENTE)

GIRLANE SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

ETELVALAINE REIS ANDRADE (REQUERENTE)

VERGILIO DA SILVA TAQUES NETO (REQUERENTE)

MOACIR DA GUIA (REQUERENTE)

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ARISTEU TELIS MORENO (REQUERENTE)

ROGERIO MEDEIROS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos, 

Visando o saneamento do processo e, consequentemente, encaminhá-lo à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10º e 357, 

todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela lei adjetiva: i) Intimem-se as partes 

para especificarem quais provas pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida, a questão de fato exposta 

na lide e com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua 

adequação e pertinência, forte o artigo 357, inciso II do CPC; ii) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

deverá articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do 

artigo 357, inciso III do CPC; iii) Depois do cotejo da inicial, contestação, 

réplica e elementos documentais já acostados aos autos, verificando se 

há matérias admitidas ou não impugnadas, caberão às partes indicar quais 

questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito, conforme o artigo 357, inciso IV do CPC; 

iv) Fixo o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para que as partes (primeiro à 

parte autora e posteriormente à parte ré) satisfaçam com o estabelecido, 

sob pena de preclusão; v) Após o decurso o prazo supra, volvem-me 

conclusos; vi) Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022315-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA DE LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022315-06.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LAUDICEIA 

DE LIMA FERREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS W 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, 30 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028602-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PINTO (ADVOGADO(A))

SPAGNOL LOGISTICA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028602-48.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SPAGNOL 

LOGISTICA LTDA - EPP RÉU: ESTADO DO MATO GROSSO, 

REPRESENTADO PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO 

GROSSO W Vistos. Trata-se de Ação Anulatória com Pedido Liminar, 

ajuizada por Spagnol Logistica Ltda em desfavor de Estado de Mato 

Grosso. Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora a petição 

inicial tenha sido endereçada ao Juízo competente (Vara da Fazenda 

Pública), a demanda foi equivocadamente distribuída ao Juízo desta 8ª 

Vara Cível. Assim sendo, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes 

autos a uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 30 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011799-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE COSTA DE SANTANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011799-24.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE COSTA 

DE SANTANA RÉU: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA 

W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, 

determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o 

saneamento do processo e, consequentemente, o seu encaminhamento à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, 

todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes 

para que especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem 

o que pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com 

o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de 

nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, por considerar haver entrelaçamento entre as providências 

preliminares e a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), 

eventual preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim 

como a possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada 

após o cumprimento da presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 30 

de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003205-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA (ADVOGADO(A))

M. R. F. D. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003205-84.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MATEUS 

RONDON FERRAZ DA COSTA RÉU: AZUL LINHAS AEREAS W Vistos. Nos 

termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, por 

meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao 

julgamento do feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo 

e, consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, por considerar haver entrelaçamento entre as providências 

preliminares e a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), 

eventual preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim 

como a possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada 

após o cumprimento da presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 30 

de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1007440-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PEREIRA DE LUCENA (ADVOGADO(A))

ZUGAIR AUTOMOVEL LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (RÉU)

MAQUINA DE VENDAS BRASIL HOLDING S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCELO PEREIRA ANDRADE OAB - 595.943.906-97 

(PROCURADOR)

MARCIA LUZIA DA SILVA GONTIJO OAB - 039.082.076-81 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1007440-94.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ZUGAIR 

AUTOMOVEL LTDA - EPP RÉU: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E 

COMERCIO LTDA, MAQUINA DE VENDAS BRASIL HOLDING S.A. 

PROCURADOR: MARCIA LUZIA DA SILVA GONTIJO, ANTONIO MARCELO 

PEREIRA ANDRADE AT Vistos. PROCEDA-SE com a juntada do 

comprovante de entrega da correspondência de citação (AR – Aviso de 

Recebimento). Tendo sido frutífera a citação, certifique o decurso de 

prazo para apresentação de contestação. Atendidas as determinações 

supra, retornem os autos conclusos para análise do pedido de aditamento 

da inicial e de reconsideração da liminar. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 29 de 

Agosto de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017918-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIELLE FABIANE COSTA PENHA LIMA (ADVOGADO(A))

LENIRA TEODORO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE SOUZA LIMA (ADVOGADO(A))

FERNANDO HENRIQUE SOUZA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017918-98.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LENIRA 

TEODORO DOS SANTOS REQUERIDO: FERNANDO HENRIQUE SOUZA 

LIMA AT Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, 

do Código de Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer 

tempo, bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022431-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE ESTACIONAMENTOS LTDA - ME (AUTOR(A))

LEONARDO MENDES VILAS BOAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022431-12.2017.8.11.0041 AUTOR(A): CENTRO 

OESTE ESTACIONAMENTOS LTDA - ME RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AT Vistos. Considerando o pedido 

de revogação da liminar formulado no Id nº 12554969, em atenção ao 

princípio da não surpresa positivado nos artigos 9º e 10º, ambos do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se quanto o pedido realizado. Transcorrido o 

prazo, retorne-me os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 

30 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027761-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. B. D. (AUTOR(A))

ELISVALDO MENDES RAMOS (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON FLAVIO DIAS PEREIRA E SILVA OAB - 023.266.111-10 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1027761-53.2018.8.11.0041 AUTOR(A): RUAN 

FLAVIO BRITO DIAS REPRESENTANTE: HEMERSON FLAVIO DIAS PEREIRA 

E SILVA RÉU: TAM LINHAS AÉREAS S/A V Vistos. Verifica-se que a parte 

autora pediu o deferimento dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, sustentando não possuir condições financeiras de arcar com os 

custos do processo. É certo que o art. 98 do Código de Processo Civil 

assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, 

o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do 

mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na 

petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se justifica se houver 

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

sua concessão. Com efeito, embora exista presunção de veracidade da 

alegada hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, 

uma constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois por mais que o 

autor seja infante, é certo que o sustento do mesmo é provido pelo seu 

representante legal, no caso o genitor, cabendo a esse, portanto, a 

comprovação de que não possui renda incompatível com a concessão do 

benefício da Justiça Gratuita, 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 cópia 

das declarações de Imposto de Renda dos últimos dois exercícios e/ou de 

outros 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, 30 de Agosto de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: 

“Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas 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- 
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Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028070-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. J. D. (REQUERENTE)

FABIO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGDALA JEUNE OAB - 713.334.861-62 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1028070-74.2018.8.11.0041 REQUERENTE: NEHEYDA JEUNE 

DESFORGES REPRESENTANTE: MAGDALA JEUNE REQUERIDO: 

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A V Vistos. Considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 

hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido 

de 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). No caso da parte 

autora ter informado seu desinteresse na composição consensual e 

havendo, também, manifestação de desinteresse da parte requerida, 

desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a audiência 

(art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato e 

aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. 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, CPC. 

PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, pelo 

menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 30 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027750-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Dorisneide Luiz de Souza (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1027750-24.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

DORISNEIDE LUIZ DE SOUZA REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO M CARTA PRECATÓRIA n.º: 

1019603-09.2018 Vistos. Ao que se extrai dos autos, a carta precatória 

protocolada neste Juízo não preenche os requisitos descritos no art. 260 

do Código de Processo Civil, vez que não veio acompanhada de 

documentos essenciais ao ato deprecado. Com efeito, a missiva não veio 

instruída com cópia da petição inicial (inciso II[1] do art. 260 do CPC), objeto 

processual para cumprimento (I - a indicação dos juízes de origem e de 

cumprimento do ato; III - a menção do ato processual que lhe constitui o 

objeto; IV - o encerramento com a assinatura do juiz) e cópia do 

instrumento do mandato conferido ao advogado (inciso II[2] do art. 260 do 

CPC). Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para que traga aos autos 

cópia da carta precatória, petição inicial e procuração outorgada ao seu 

patrono no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-a, ainda, que a inércia por 

mais de 30 (trinta) dias acarretará na devolução da presente missiva sem 

o devido cumprimento (art. 393 da CNGC e art. 267, inciso I, do Código de 

Processo Civil). Com o adimplemento da determinação judicial acima, 

cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da missiva como 

mandado. Em seguida, devolva-se à origem com as nossas homenagens. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 260. São requisitos das 

cartas de ordem, precatória e rogatória: (...) II - o inteiro teor da petição, do 

despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao advogado; 

(...) [2] Art. 260. São requisitos das cartas de ordem, precatória e 

rogatória: (...) II - o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do 

instrumento do mandato conferido ao advogado; (...)

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027653-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VEDANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (AUTOR(A))

SIMONE CARVALHO BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMOR LUIZ LINO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1027653-24.2018.8.11.0041 AUTOR(A): VEDANA 

COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME RÉU: VALMOR LUIZ LINO 

DA SILVA V Vistos. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o recolhimento das custas judiciais e da taxa 

judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos 

do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028314-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO HENRIQUE GOMES FARIA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028314-03.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LEANDRO 

HENRIQUE GOMES FARIA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a 

parte autora não atendeu ao disposto no art. 32 da Resolução TJ-MT/TP nº 

03/2018, o qual atribui ao peticionante a responsabilidade pela 

classificação e organização dos documentos digitais, assim dispondo: 

“Art. 32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 
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considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC.”. Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, com o fito de promover a classificação 

e organização dos documentos anexados, em conformidade com a 

supracitada resolução, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de 

Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028365-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS NEVES SILVA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(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 1028365-14.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUCAS 

NEVES SILVA 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 15022355). 

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, 30 

de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 30.08.2018, às 15:25.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027627-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON MARCELINO DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1027627-26.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: MRV PRIME 

PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA 

EXECUTADO: ELTON MARCELINO DE LIMA V Vistos. INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento 

das custas judiciais e da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 30 

de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014909-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO UVEDA DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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 1014909-65.2016.8.11.0041 AUTOR(A): LEANDRO 

UVEDA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por LEANDRO UVEDA DA SILVA, em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA. DE SEGUROS, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em 

síntese, que em 22.06.2016, foi vitimada em um acidente de trânsito, 

ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos anexos. 

Foi designada a audiência de conciliação (id. 1966234, pag. 01/02). A 

requerida ofereceu peça contestatória (id. 4479743, pag. 1/26). 

Impugnação à contestação (id. 9966414, pag. 01/8). A audiência de 

conciliação foi infrutífera (id. 4295806, pag. 01). Foi realizada avaliação 

médica para fins de conciliação (id. 4295806, pag. 3/4). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Afasto a preliminar de inépcia da inicial (fatos narrados não decorrem 

logicamente a conclusão dos fatos), uma vez que, com base nas 

informações trazidas nos autos, são suficientes para verificar a 

conclusão lógica do objeto pretendido. Afasto a preliminar de falta de 

interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja vista 

que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no qual 

consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. 2.2 Mérito. Narra 

a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando 

invalidez permanente parcial “membro pé direito”. O nexo de causalidade 

entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do boletim de 

ocorrência (id. 1952811- pág. 01/02), boletim de atendimento médico (id. 
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1952814- pág. 01), bem como pela pericia médica judicial (id. 4295806- 

pág. 03/04), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 

6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza 

e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In 

casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao requerente, 

invalidez permanente parcial do membro pé direito, avaliado em 25% de 

50% (id. 4295806- pág. 03/04), de modo que, nos termos da Lei nº 

11.945/2009, tem-se: MEMBRO PÉ DIREITO (A) Capital segurado para 

garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional 

do membro: 50%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 25%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 50% (B) x 

25% (C) = R$ 1.687,50 (mil seiscentos oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Por fim, no que tange a correção do teto indenizatório previsto 

no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a 

atualização monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer 

tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à 

Constituição Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o 

caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do 

texto legal, a discussão restou superada com o entendimento consolidado 

na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a 

requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (22.06.2016), nos 

termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte requerida a pagar por 

inteiro as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação 

ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa, por 

arbitramento, sob pena de não se remunerar condignamente o trabalho 

realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA 

SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO 

DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

Conforme entendimento sedimentado na 5ª Câmara Cível, se o valor do 

seguro DPVAT foi fixado de forma proporcional ao grau da invalidez 

permanente, deve a seguradora arcar com a totalidade das custas 

processuais e honorários advocatícios, por força do princípio da 

causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito 

econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a fixação 

dos honorários deverá ocorrer por apreciação equitativa (art. 85, §§ 2º e 

8º ,  do Código de Processo Civ i l /15)”  (TJMS;  APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). 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, 28 de Agosto 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024700-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA DAS NEVES LEITE NUNES (AUTOR(A))

FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOSIANE CRISTINA LEITE NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 27/11/18 10:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 944096 Nr: 56940-88.2014.811.0041

 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: DOUGLAS RODRIGUES YOSHII PEDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, GUSTAVO CÉSAR FRANCO 

RODRIGUES, GUSTAVO HENRIQUE MARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAONA LAYSLA DA SILVA 

BOSKA - OAB:OAB/MT 18.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165, ricardo zanata - OAB:8.360

 Vistos,

O Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento sob a sistemática de 

recursos repetitivos os Recursos Especiais n.º 1.635.428/SC e 

1.498.484/DF, nos quais foi determinada a suspensão em todo o país da 

tramitação dos processos individuais ou coletivos que discutam o tema 

representativo da controvérsia, qual seja, “definir acerca da possibilidade 

ou não de cumulação da indenização por lucros cessantes com a cláusula 

penal, nos casos de inadimplemento do vendedor em virtude do atraso na 

entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou promessa de 

compra e venda” (Tema 970).

 Dessa forma, em atendimento a decisão do E. Superior Tribunal de 

Justiça, promovo a suspensão do processo, determinado o lançamento do 

código respectivo, a fim de que seja dado baixa no relatório estatístico.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 882990 Nr: 18536-65.2014.811.0041

 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: WELLITHON DE ALMEIDA RODRIGUES, MÁRCIA ROSA 

DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINNE MATOS BORGES - 

OAB:11762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 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 (07.01.2012), nos termos da Súmula 580 do 

STJ.CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas 

processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 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, 

27 de Agosto de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1043714 Nr: 43322-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIL GONÇALO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO THOMAS MENDES, SILVANA 

MIRANDA DA SILVA MENDES, DOMINGOS DE MIRANDA CAMPOS, DEISE 

FARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª)FRANCISCO ANIS FAIAD , OAB/MT nº3520 , 

para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias, nos termos do 

art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 374381 Nr: 10572-94.2009.811.0041

 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: ALESSANDRA THERESA BARRASO VIEIRA, 

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATRIUM VEÍCULOS LTDA, TOYOTA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Sant'Ana de Castro 

Vasconcelos - OAB:12.777-MT, FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA 

OURIVES - OAB:13634, LADARIO SILVA BORGES FILHO - OAB:8104, 

TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 

7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE OLIVEIRA 

FLORÊNCIO - OAB:10.467/MT, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105/MT, JOÃO 

HENRIQUE TELES DE SOUZA - OAB:11.409/MT, JOÃO TRANCHESI 

JUNIOR - OAB:58.730/SP, JOSE PAULO MOUTINHO FILHO - 

OAB:58739/SP

 Certifico e dou fé que, nesta data, intimo as partes de que foi designada a 

data para realização do exame pericial pela Real Brasil Consultoria, no dia 

18/09/2018 às 14:00, na Concessionária Toyota, Av. São Luiz, n° 2585, 

Jardim Marajoara, localizada no município de Cáceres - MT, conforme fls. 

1412.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 765096 Nr: 17782-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRADO ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂNIO VIEGAS DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT, WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - 

OAB:24395/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13.039/MT

 Nesta data, intimo o advogado da parte requerida Dr. Andreia Felix da 

Silva - 13.039 OAB/MT, para comparecer a secretaria, visto que, 

protocolou errada nos autos, protocolado em: 02/08/2018 pelo 

PROTOCOLO sob nº 826271.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 393311 Nr: 28651-24.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DATADIGITAL TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURANÇA ELETRONICA FOX LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS ALVARES DE 

MELLO - OAB:5026, EDUARDO ALVES MARÇAL - OAB:13311/MT, 

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - OAB:16285-O, MARCELO ALVES 

PUGA - OAB:5058/MT, ROBER CESAR DA SILVA - OAB:4.784-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, KARINA MARTINS - OAB:8498/MT, LEANDRO 

ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6.949/MT, MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1302261 Nr: 9023-34.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTERO PAES DE BARROS NETO, CRISTIANE MARIA 

MESQUITA PAES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO MACHADO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL SANTANA SALIONI - 

OAB:18.541/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, PROCEDA-SE o lançamento do presente 

decisum com o tipo de movimento necessário ao cancelamento da 

distribuição (código 1083).

Após, CUMPRA-SE o despacho de fl. 27 integralmente.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 29 de agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 735505 Nr: 31860-30.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GAMBALLI NETO, CAROLINA CURVO 

DA COSTA M. GAMBALLI, CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES, 

LUCIANA COLNADO GAMBALLI, CRISTHINA MACHADO DO AMARAL DA 

COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VICTOR TOSHIO ONO 

CARDOSO - OAB:10.077-E, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6.366/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4659/MT

 Intimo a parte exequente, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 843189 Nr: 47128-56.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSANA BARBOSA SEIXAS DO NASCIMENTO, ELOY 

SEVERO DA SILVA, NEUZA MARIA DE JESUS NEVES, LUZIA HELENA 

GONÇALVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS S/A, ITAU SEGUROS S/A, BRADESCO SEGUROS S/A, 

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, TOKIO 

MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SOUZA GALVAO - 

OAB:OAB/MT 19.340-A, TOMÁS ESCOSTEGUY PETTER - 

OAB:63931-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA BENES SENHORA 

HIRSCHFELD - OAB:171.674-SP, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/MT, DEISE STEINHEUSER - OAB:255862, GAYA LEHN 

SCHNEIDER - OAB:MS/10.766, GUSTAVO GOULART VENERANDA - 
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OAB:81329/MG, JOSE ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - OAB:41.775 

OAB/SP, JOSEMAR LAURIANO PEREIRA - OAB:132.101 OAB/RJ, 

NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO - OAB:61713/SP, PATRICIA ROCHA 

MAGALHÃES RIBEIRO - OAB:71.822, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - 

OAB:15249-A/MT, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT, 

Rosangela Dias Guerreiro - OAB:48812/RJ, VIVIANE AGUIAR - 

OAB:77634/MG

 Nesta data, intimo a parte requerida para assinar petição de 

fls.1517-1518, no prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 878218 Nr: 15615-36.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PEDRO DA SILVA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que a perícia designada para 

24/09/2018 às 08:00 horas, realizar-se-á no Consultório do Perito Dr. 

Marcos Benedito Correa Gabriel, com endereço profissional na Av. Dom 

Aquino, n. 355, Centro, em Cuiabá (Hospital Sotrauma), sendo que o 

Advogado da parte Autora ficará responsável pela condução da parte, na 

data, horário e local para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 846760 Nr: 50349-47.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDELUIZE BORGES TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIOLA RITZMANN DE 

OLIVEIRA SANTIAGO - OAB:21.383 - OAB/SC, JORGE ANDRE 

RITZMANN DE OLIVEIRA - OAB:11985-SC, OSVALDO ROGERIO DE 

OLIVEIRA - OAB:23738, SONIA MARTINS SACCON ANGULSKI - 

OAB:6.008

 Ficam devidamente intimadas às partes de que foi designada perícia para 

o dia 23/10/2018 às 13:50 horas, no consultório do Perito Dr. Carlos 

Alberto Pieper Espindola, situado na, Avenida São Sebastião, n.° 2.198, 

Bairro Goiabeiras, nesta Capital, podendo as partes fazerem 

esclarecimentos através dos telefones n.° (65) 3023-6634, sendo que o 

Advogado da parte Autora ficará responsável pela condução da parte, na 

data, horário e local para realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1167316 Nr: 38938-02.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA PEREIRA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - 

OAB:7.585/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA - OAB:8184-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, 09 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1167316 Nr: 38938-02.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA PEREIRA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - 

OAB:7.585/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA - OAB:8184-A

 Vistos em Correição.

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela declaração 

apresentada na fl. 13, 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), DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 21 de fevereiro de 2018, às 09h30min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil.

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1028449-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO (ADVOGADO(A))

LIDIOLIRIA SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028449-15.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LIDIOLIRIA 

SANTANA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO AT Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido 

de tutela provisória de urgência, ajuizada por Lidioliria Santana em 

desfavor de Unimed Cuiabá, ambos devidamente qualificadas nos autos. 

Narra a autora que é cliente da requerida, através do plano de saúde da 

categoria AMB-ENF-085, de abrangência nacional, da rede de atendimento 

NA04 Básico. Sustenta ser portadora de câncer de mama, CID C50.9, com 

diagnóstico desde 2012, apresentando recidiva da doença no fígado no 

ano de 2017, sendo realizado hepatectomia parcial em janeiro de 2017, 

com recidiva óssea em esterno. Menciona que, em razão do aumento dos 

linfonodos e da lesão em esterno, foi indicado o tratamento com Faslodex 

+ Palbocicle com base no estudo clínico Paloma 3, o qual incluiu pacientes 

com o mesmo perfil da doença, mostrando superioridade do tratamento, 

ganho de sobrevida e diminuição de riscos de óbito específico da doença. 

Alega que em agosto do corrente ano o seu médico, Dr.Alexandre L. 

Marques, indicou a paciente o uso do medicamento princípio ativo 

Palbociclibe Ibrance (Cpfizer). Assevera que ao solicitar o medicamento à 

requerida, houve negativa sob o argumento de que a medicação solicitada 
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não consta como cobertura obrigatória, conforme estabelecido na 

Resolução Normativa- RN nº 428, de 07 de novembro de 2017, anexo II, 

Diretriz de utilização nº 64. Por essas razões, requer, em sede de tutela 

de urgência que a requerida seja compelida a fornecer o medicamento 

Ibrance – Palbociclibe prescrito pelo médico. 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, porque, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito. Isso porque, as informações 

contidas nos autos, notadamente o atestado médico constante no Id nº 

15035651, são suficientes a evidenciar que a autora é portadora de 

câncer de mama, diagnosticado em 2012, apresentando recidiva da 

doença no fígado em 2017, sendo realizado hepatectomia parcial em 

janeiro de 2017, com recidiva óssea em esterno. Ademais, no supracitado 

atestado, o médico que acompanha a autora prescreve o fármaco 

Faslodex + Palbocicle, ressaltando que o tratamento com o medicamento 

possui superioridade sobres os outros, e ainda proporciona ganho de 

sobrevida e diminuição do risco de óbito específico pela doença. Consta 

nos autos, ainda, a resposta emitida pela requerida face ao pedido 

administrativo formulado pela autora, na qual é possível notar que a 

negativa de custeio baseia-se no fato de que a medicação solicitada não 

consta como cobertura obrigatória, estabelecida na Resolução Normativa- 

RN nº 428, de 07 de novembro de 2017, anexo II, Diretriz de utilização nº 

64. Pois bem. Analisando os autos, precipuamente o atestado médico, 

nota-se que a prescrição do fármaco Ibrance – Palbociclibe (princípio ativo 

palbociclibe), foi realizada em razão da recidiva da doença e em virtude 

dos resultados superiores em ganho de sobrevida e diminuição de risco 

de óbito específico pela doença. Em que pese a alegação da requerida de 

que o medicamento não está previsto na Diretriz de Utilização nº 64, anexa 

a Resolução Normativa- RN nº 428, de 07 de novembro de 2017, entendo 

que tal fato não a desobriga de arcar com os custos da medicação, uma 

vez que o fámaco integra o tratamento da doença coberta pelo plano de 

saúde, assim como está registrado pela Anvisa. Registro, ainda, que 

conforme narrado na inicial, a requerida cobre o tratamento da autora 

desde o diagnóstico, não podendo agora se escusar, uma vez que o 

medicamento prescrito, por profissional que acompanha a autora, faz 

parte do tratamento. Destarte, estando demostrado que o fornecimento do 

medicamento constitui meio de prolongar e dar qualidade de vida ao 

requerente, não se pode privá-lo desta prerrogativa, de modo que o 

deferimento é medida que se impõe. Nesse sentido, vide ementa a seguir, 

da lavra do Egrégio Tribunal de Justiça Cearense: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. 

APLICABILIDADE DO CDC (SÚMULA Nº 408, DO STJ). PACIENTE 

PORTADORA DEESPONDILITE ANQUILOSANTE E HIDRADENITE 

SUPURATIVA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HUMIRA 

(ADALIMUMABE). REGISTRO NA ANVISA. VERIFICADO.NEGATIVA DE 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO 

338/31, DA ANS. PREVISÃO DE COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA QUE 

NÃO EXCLUÍ OS DEMAIS TIPOS DE DOENÇAS. ROL NÃO TAXATIVO. 

SOLICITAÇÃO FEITA POR MÉDICO CREDENCIADO. PROFISSIONAL QUE 

POSSUI AS CONDIÇÕES TÉCNICAS NECESSÁRIAS PARA INDICAR O 

TRATAMENTO MAIS ADEQUADO. AGRAVAMENTO DE QUADRO CLÍNICO 

VERIFICADO, À PRIMEIRA VISTA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO NÃO 

PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.(...). 5. In casu, descabida e abusiva a 

negativa de cobertura securitária, pois o que deve preponderar é o fato de 

que há previsão de cobertura para o tratamento prescrito à paciente. 

Veja-se que não se trata de qualquer fármaco, mas de uma substância 

medicamentosa específica e imprescindível que faz parte do próprio 

tratamento realizado pela parte autora, com previsão contratual de 

cobertura. 6. Os tratamentos que se encontram inseridos na cobertura 

contratada não podem ser, de forma alguma, dissociados do medicamento 

prescrito, sob pena de tornar inócua a cláusula que dá cobertura a 

determinadas terapias. 7. Ademais, a alegação sobre o caso da autora 

não se enquadrar nas "doenças elencadas nesta diretriz", ou seja, não se 

encontrar previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de 

Saúde, por si só, não desobriga a reclamada de fornecer a cobertura para 

a sua realização, pois a medicação, como já visto, está registrada na 

Anvisa sob nº. 198600003, razão pela qual, se mostra abusiva a negativa 

de cobertura sob a alegação de que o fármaco não está previsto na 

Diretriz de Utilização estabelecida no Rol de Procedimentos da Resolução 

Normativa nº. 387/2015, da Agência Suplementar de Saúde, uma vez que 

o tratamento em si está incluído na cobertura prevista no contrato 

entabulado entre os litigantes. 8. Se o médico que assiste a reclamante 

entendeu por solicitar o tratamento em questão, é porque estava 

convencido de que esta era a melhor maneira de tratar a sua paciente na 

busca do controle/cura da doença, competindo apenas a ele decidir sobre 

todos os procedimentos necessários no sentido de direcionar a autora 

para o tratamento que melhor se adequar ao seu caso. 9. Destarte, diante 

do quadro apresentando nos presentes autos, não vislumbro que a 

decisão recorrida seja apta a causa dano ou lesão grave a recorrente, 

razão pela qual, à evidência, deve ser mantida. 10. Recurso conhecido e 

improvido. Decisão Mantida.” (TJCE; AI 0625375-82.2018.8.06.0000; 

Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria de Fátima de Melo 

Loureiro; DJCE 16/08/2018; Pág. 65) Por essas razões, entendo restar 

presente a probabilidade do direito a parte autora. No que tange ao perigo 

de dano, emerge da própria pretensão da parte autora, pois a não 

viabilização do medicamento imporá risco à saúde e à própria vida da 

parte autora. Dessa forma, em juizo de estrita delibação, entendo que, no 

caso concreto, os direitos fundamentais de preservação da vida e da 

saúde devem se sobrepor, face à aparente probabilidade do direito da 

autora e o evidente perigo de dano. 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, abrindo a possibilidade da parte requerida realizar a 

cobrança do medicamento disponibilizado. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela declaração apresentada no movimento Id. nº 

15035465, pág13, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Posto isso, com base no art. 297 c/c art. 300, ambos do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, o que 

faço para determinar que a requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito 

horas), FORNEÇA o medicamento Ibrance – Palbociclibe prescrito pelo 

médico no atestado constante no Id nº 15035651, até ulterior deliberação 

deste Juízo, Para o caso de descumprimento dessa decisão, FIXO multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que faço com fulcro no 

art. 297, parágrafo único, c/c art. 537, ambos do CPC, sem prejuízo de 

eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, 

inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual. No mais, ante o disposto no 

artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344, ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 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, Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Agosto 2018. Bruno 

D’Oliveira Marques Juiz de Direito
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Processo Número: 1024700-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA DAS NEVES LEITE NUNES (AUTOR(A))

FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOSIANE CRISTINA LEITE NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024700-87.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JOSELINA 

DAS NEVES LEITE NUNES, JOSIANE CRISTINA LEITE NUNES RÉU: AGUAS 

CUIABA S.A AT Vistos. Considerando que uma das requerentes é 

portadora de deficiência, e ainda, considerando a boa-fé demonstrada na 

consignação da primeira fatura, DEFIRO o pedido constante no Id nº 

14901887, o que faço para conceder o prazo de 30 (trinta) dias, contados 

desta decisão, para a consignação da segunda e última parcela, sem 

prejuízo da revogação ou modificação da tutela de urgência nos termos do 

art. 296 do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário para o 

cumprimento da medida liminar. Cumpra-se, em regime de plantão. Cuiabá, 

30 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020358-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

SUNAMITA FARIA LARA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020358-04.2016.8.11.0041 AUTOR(A): SUNAMITA 

FARIA LARA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por SUNAMITA FARIA LARA DA SILVA, em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo, em síntese, que em 20/09/2016, foi vitimada em um 

acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme 

documentos anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida 

à gratuidade da justiça. (Id. 5619436 - Pag 2) A audiência de conciliação 

foi infrutífera (Id. 8676372 – pag 1 ). Foi realizada avaliação médica para 

fins de conciliação (Id. 8676372 – pag 7/8) A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 8335840 – pag 1/19). Impugnação à contestação (Id. 

10934718 – pag 1/8). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os 

termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente 

cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, pois, na 

hipótese em apreciação, o processo encontra-se em fase avançada, 

inclusive com realização de prova pericial, não se revelando adequada a 

sua extinção sem resolução do mérito. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a 

parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial no membro ombro esquerdo. O nexo de causalidade 

entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do boletim de 

ocorrência (Id. 3717363 – pag 2/3), boletim de atendimento médico (Id. 

4514967 – pag 2/3), bem como pela pericia médica judicial (Id. 8676372 – 

pag 7/8) estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 

6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza 

e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In 

casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao requerente 

invalidez permanente parcial incompleta no membro (ombro esquerdo), de 

média repercussão, avaliada em 50% de 25% (Id. 8676372 – pag 7/8), de 

modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO OMBRO 

ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 25%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 50% (C) = R$ 1.687,50 (um mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Portanto, o 

Requerente faz jus à quantia total de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização do 

seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto indenizatório 

previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei 

sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário 

exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa 

à Constituição Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o 

caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do 

texto legal, a discussão restou superada com o entendimento consolidado 

na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a 

requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 

1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (20/09/2016), nos 

termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte requerida a pagar por 

inteiro as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação 

ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa, por 

arbitramento, sob pena de não se remunerar condignamente o trabalho 

realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA 

SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO 

DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

Conforme entendimento sedimentado na 5ª Câmara Cível, se o valor do 

seguro DPVAT foi fixado de forma proporcional ao grau da invalidez 

permanente, deve a seguradora arcar com a totalidade das custas 

processuais e honorários advocatícios, por força do princípio da 

causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito 

econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a fixação 

dos honorários deverá ocorrer por apreciação equitativa (art. 85, §§ 2º e 

8º ,  do Código de Processo Civ i l /15)”  (TJMS;  APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). 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, 28 de Agosto 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1010792-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE PEREIRA LEITE (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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 1010792-94.2017.8.11.0041 AUTOR(A): LUZINETE 

PEREIRA LEITE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

movida por Luzinete Pereira Leite em desfavor de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, 

que em 14.08.2016, foi vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 6037151 - 

Pág. 1/2). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 9508226 - Pág. 

1/16). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 9186953- Pág. 1). Foi 

realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 9186953- Pág. 

3/4). Oferecida impugnação à contestação ( id. 10302191 – Pág. 1/8). É a 

síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código 

de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. 2.2 Mérito. Narra a inicial 

que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial no membro superior esquerdo. O nexo de causalidade 

entre às lesões e o acidente está comprovado por meio boletim de 

ocorrência (id. 5908307– Pág. 1/3), boletim de atendimento médico (id. 

5908318 – Pág. 1/3), bem como pela pericia médica judicial (id. 9186953- 

Pág. 3/4), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 

6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza 

e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In 

casu, a perícia médica (id. 9186953- Pág. 3/4) concluiu que o acidente 

causou ao requerente invalidez permanente parcial incompleta no membro 

(superior esquerdo), de repercussão média, avaliada em 50% de 70%, de 

modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO SUPERIOR 

ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte cinco reais). Portanto, o Requerente faz jus à 

quantia total de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), a 

título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção 

do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(14.08.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). 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, 28 de Agosto 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005415-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUIS DA CRUZ OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005415-11.2018.8.11.0041 AUTOR(A): EVALDO LUIS 

DA CRUZ OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por Evaldo Luis da Cruz Oliveira, em desfavor de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 10.12.2017, foi vitimada em um acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade 

da justiça (id. 12063549 - Pág. 1). A audiência de conciliação foi infrutífera 

(id. 13895826 - Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para fins de 

conciliação (id. 13895826 - Pág. 3/4). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 13968019 - Pág. 1/21). É a síntese. 2. Fundamentação. 

Respeitados os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem 

como devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, a 

necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos juntados 

aos autos são suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise 

meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 
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consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 

12043128 - Pág. 1/7). 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi 

vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no 

membro inferior direito. O nexo de causalidade entre às lesões e o 

acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 

12043112 - Pág. 1/2) boletim de atendimento médico (id. 12043112 - Pág. 

3/4), bem como pela pericia médica judicial (id. 13895826 - Pág. 3/4), 

estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no 

que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza e extensão das 

lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia 

médica (id. 13895826 - Pág. 3/4) concluiu que o acidente causou ao 

requerente invalidez permanente parcial incompleta no membro (inferior 

direito), de repercussão média, avaliada em 50% de 70%, de modo que, 

nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO INFERIOR DIREITO (A) 

Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte cinco reais). Portanto, o Requerente faz jus à 

quantia total de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), a 

título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção 

do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(10.12.2017), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). 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, 28 de Agosto 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001122-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROMILDO BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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 1001122-32.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE 

ROMILDO BARBOSA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT movida por JOSÉ ROMILDO BARBOSA DA SILVA, em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 01.05.2016, foi 

vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a audiência de 

conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 4627631- Pág. 1/2). A 

requerida ofereceu peça contestatória (id. 6092208- Pág. 1/31). A 

audiência de conciliação foi infrutífera (id. 6729433 - Pág. 1). Foi realizada 

avaliação médica para fins de conciliação (id. 6729433- Pág. 2/3). 

Impugnação à contestação (id. 6783679- Pág. 1/9). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 

4625611- Pág. 1/2). 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima 

de acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial nos 

membros “estrutura torácica e superior esquerdo”. O nexo de causalidade 

entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do boletim de 

ocorrência (id. 4625647- Pág. 1/2), boletim de atendimento médico (id. 

4625652- Pág. 1/5), bem como pela pericia médica judicial (id. 6729433- 

Pág. 2/3), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 

6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza 

e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In 

casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao requerente, 

invalidez permanente parcial incompleta do membro estrutura torácica 

avaliada em 25% de 100%, de modo que, nos termos da Lei nº 

11.945/2009, tem-se: MEMBRO ESTRUTURA TORÁCICA (A) Capital 

segurado para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda 
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anatômica ou funcional do membro: 100%; (C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica judicial: 25%; O Valor a ser indenizado é R$ 

13.500,00 (A) x 100% (B) x 25% (C) = R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e 

setenta e cinco reais). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de 

3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), a título de 

indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco 

reais),acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(01.05.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). 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, 28 de Agosto 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013676-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES (ADVOGADO(A))

DIOGO DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO LINO CAVALCANTI (RÉU)

GLEINY LETICIA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013676-96.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIOGO DA SILVA ALVES RÉU: ADAO LINO CAVALCANTI Vistos etc. 

DESIGNO o dia 15/10/2018, às 14:30 horas, para realização da audiência 

de Instrução e Julgamento, de acordo com o art. 357, V, do CPC. 

Intimem-se as partes, através de seus procuradores, para indicarem o rol 

de testemunhas a serem ouvidas justificando a pertinência, no prazo de 

15 (quinze) dias antes da realização da audiência, com fundamento no 

artigo 357 § 4º. Atentem-se as partes quanto ao que prevê a legislação 

atual, no sentido de que os interessados devem trazer, para a audiência 

prevista, a(s) testemunha(s) por ele arrolada(s) (art. 357 § 5º). A 

secretaria do juízo somente fará a intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses previsto no §4 do artigo 455 do CPC. Cumpra-se. Expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019010-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

WILLAS GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1019010-14.2017.8.11.0041 AUTOR(A): WILLAS 

GOMES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS 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. Cuiabá - MT, 30 de 

agosto de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede 

do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº 

-D, Centro Político Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1026533-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO (ADVOGADO(A))

LUIS ELIAS DE SOUSA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RYCHER ARAUJO SOARES (ADVOGADO(A))

TADAYUKI TANAKA (EMBARGADO)
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ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026533-43.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: 

LUIS ELIAS DE SOUSA EMBARGADO: TADAYUKI TANAKA Vistos etc. 

Trata-se de Embargos à Execução apresentado por LUIS ELIAS DE 

SOUSA em desfavor de TADAYUKI TANAKA, devidamente qualificados 

nos autos. Inicialmente, proceda-se o apensamento destes Embargos aos 

autos principais nº 1007711-06.2018.8.11.0041, de acordo com o que 

dispõe o art. 676 do CPC. A parte embargante alega que em 04/08/2017 

pactuou com o embargado, um negócio jurídico tendo como objeto a 

transferência de cessão de direitos e obrigações sobre posse de um 

imóvel rural, no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), e 

que foi dado apenas em forma de cheque caução e que deveria ser 

quitada após o fiel cumprimento de algumas obrigações do embargado até 

a data de 05/09/2017. Aduz que o embargado teria de entregar a 

declaração de todos os confinantes do imóvel ate o dia 05/09/2017, o que 

não o fez até a presente data e sempre se esquivou de fazê-las com o 

embargante. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao 

processo de execução. 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)”. No tocante aos pedidos do embargante, o art. 919 

do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não 

terão efeito suspensivo, sendo facultado ao magistrado atribuir efeito 

suspensivo quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficiente. Tem-se que os requisitos legais, no 

presente caso, não se encontram configurados, eis que a execução não 

se encontra devidamente garantida, nesse sentido a jurisprudência: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE – REJEITADA - EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE 

GARANTIA DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO EFEITO 

ALMEJADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a 

preliminar de não conhecimento do recurso quando o agravo ataca os 

fundamentos da decisão guerreada, restando atendido ao princípio da 

dialeticidade. Para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à 

execução a parte embargante deve requerer essa medida mediante a 

demonstração da relevância da fundamentação, bem como o grave dano 

de difícil ou incerta reparação, e a garantia do Juízo. Deve ser indeferida a 

concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução se a parte 

embargante não garantiu o juízo, ou, não há perfectibilizada a garantia, 

ainda que sejam relevantes os seus fundamentos, porque os requisitos 

previstos no CPC devem ser demonstrados simultaneamente. (AI 

41914/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017). 

Destaquei. Com essas considerações, observados os requisitos do artigo 

300 c/c 919 do CPC, recebo os embargos à execução sem aplicar-lhe 

efeito suspensivo. cite-se o embargado, na pessoa de seu procurador, 

para, querendo, ofertar contestação no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 62805 Nr: 4044-98.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA CASA DA MADEIRA LTDA, 

EDSON ISSAO YANAGUI, ROSÉLIA DO VALE ALENCAR, LISIANE 

VALERIA LINHARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 Vistos etc.

Inexistindo pedido de prosseguimento da execução em face dos demais 

executados, aguarde-se, na Secretaria, o transito em julgado do Agravo 

de Instrumento n.º 1000913-55.2018.8.11.000, interposto por LISIANE 

VALÉRIA LINHARES.

Após, voltem os autos conclusos para análise e decisão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 907298 Nr: 35109-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KENIA MARTINS BORGES, JOSÉ MARIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLIK VOE, TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:11.665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO ANTUNES DOS 

SANTOS - OAB:16.405

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta 

por KENIA MARTINS BORGES e JOSÉ MARIO DA SILVA em face de CLIK 

VOE e TAM LINHAS AÉREAS S/A.

Decisão concedendo benefício da Justiça Gratuita a parte autora às fls. 

83-v.

Processo extinto sem resolução do mérito por desídia às fls. 152/153.

Certidões de débitos referente as custas processuais expedidas às fls. 

163/164.

Às fls. 166/173 comparece nos autos a Sra. Kênia Martins Borges, 

exequente, alegando a existência de protesto junto ao 4° Serviço Notarial 

de Cuiabá – MT, e ao final, pugnando pela liberação do mesmo, haja vista 

ser beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

Decido

Em compulsa aos autos, observa-se que, às fls. 83, este juízo deferiu o 

pedido de reconsideração do benefício da justiça gratuita pleiteado pela 

parte autora.

Desta forma, não há de se falar em custas processuais, consoante com o 

disposto no art. 98 §1° do CPC.

Posto isso, DEFIRO o pedido formulado pela Sra. Kênia Martins Borges, e 

DETERMINO a expedição de Ofício ao Cartório para baixa do protesto.

Remetam-se os autos à Central de Arrecadação.

Após, retornem os autos ao arquivo com as baixas e formalidade legais.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1157050 Nr: 34697-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO, JOSE LUIZ MELITA MEA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO JOSÉ MELATTI - 

OAB:11096/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE MORAES - 

OAB:10.416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial.Comparece a exequente ao petitório de fls. 78, noticiando que 

a empresa executada encontra-se em recuperação judicial, e que o 

crédito exequendo deve ser habilitado no juízo da recuperação, nos 

termos do art. 49 Lei 11.101/2005.É o relatório.Decido.O § 3º do Artigo 6º 

da Lei de Recuperação Judicial, dispõe que após liquidado o débito no 

Juízo competente pela ação de conhecimento, o crédito será incluído na 

classe própria da recuperação judicial:“§ 3o O juiz competente para as 

ações referidas nos §§ 1o e 2o deste artigo poderá determinar a reserva 

da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, 
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e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe 

própria.”Nesse sentido já pronunciou a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGUROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA 

EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS AÇÕES DE 

EXECUÇÃO. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. CRÉDITO JÁ LIQUIDADO DEVERÁ INCLUÍDO NO QUADRO 

GERAL DE CREDORES. INTELIGÊNCIA DO ARTS. 6º, § 3º, DA LEI N° 

11.101/2005. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJRS - Nº 70049746126 - 

RELATOR(A): DES. NEY WIEDEMANN NETO – J. 30/08/2012). Portanto, a 

parte exequente deve habilitar o valor exigido a título de condenação 

judicial, no grau de preferência que o título couber, no Juízo Universal da 

recuperação judicial.Ademais, intime-se o exequente a fim de que 

apresente a planilha atualizada do crédito exequendo, até a data do pedido 

de recuperação judicial, conforme o disposto no artigo 9º da Lei n. 

11.101/2005 (sendo este o prazo limite para incidência dos juros e 

atualização monetária incidentes sobre o crédito do autor).Após, em razão 

do exposto, DETERMINO a expedição de certidão de crédito para que a 

parte exequente providencie a habilitação do crédito no quadro geral de 

credores junto ao Juízo da recuperação judicial.Após, remetam-se os 

autos ao arquivo com as baixas e formalidades de estilo.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 444842 Nr: 19727-87.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SANTANA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONIDES DIAS DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR ALVES LOPES - 

OAB:15.537-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERONIDES DIAS DA LUZ - 

OAB:4490/MT

 Vistos etc.

Inicialmente, DEFIRO o pedido de fls. 186/189, e determino a remessa dos 

autos à Contadoria, para que seja elaborado cálculo atualizado do crédito 

exequendo.

 Após, DETERMINO a intimação do executado para no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de execução 

forçada.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1155349 Nr: 34069-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENTURA - AGROPECUÁRIA MACHADINHO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Comparece aos autos a requerente às fls. 322/328, informando que 

formalizou a habilitação do crédito exequendo junto ao Juízo da 

recuperação judicial.

Desta forma, diante das informações apresentadas e a juntada de 

documento comprobatório da recuperação judicial (fls. 301/304), 

DETERMINO a suspensão dos autos.

Remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e formalidades de estilo, 

até o devido processamento da Recuperação Judicial, com a realização 

das competentes assembleias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1094293 Nr: 8124-07.2016.811.0041

 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: BMA, APARECIDA LOPES MACEDO

 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, PEDRO HENRIQUE B. SOUSA - 

OAB:155.834/RJ

 Vistos etc.

 INTIME-SE a parte autora para que efetue a regularização processual, 

apresentando novo instrumento procuratório, tendo em vista a maioridade 

atingida.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 78181 Nr: 4147-42.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ANTONIO VIEIRA VALDASCA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCS - ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÂNIO GONÇALO MACIEL DE 

MORAIS - OAB:6449/MT, MOSAR FRATARI TAVARES - OAB:3239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/MT, VALDECIR ERRERA - OAB:3.365-A/MT

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte executada se 

manifestasse a respeito da penhora. Desta forma impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para se manifestar requerendo o que de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 79569 Nr: 11670-66.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO GRAÇAS DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE MERCANTIL BRASIL CENTRAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, VIVIANE DE MELO ALMEIDA - OAB:6762/MT

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte executada se 

manifestasse a respeito da penhora. Desta forma impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para se manifestar requerendo o que de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, bem como efetuar o pagamento da 

certidão de crédito e apresentá-lo no balcão da secretaria para que a 

mesma possa ser confeccionada, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 79569 Nr: 11670-66.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMBCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, VIVIANE DE MELO ALMEIDA - OAB:6762/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

certidão de crédito e apresentá-lo no balcão da secretaria para que a 

mesma possa ser confeccionada, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 335288 Nr: 5839-22.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCATERRA TERRAPLANAGEM LTDA EPP, 

ANTONIO MARQUES DO CARMO, ELSO NARCIZO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS MICHIURA - OAB:15400, 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1090934 Nr: 6553-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SAN RAPHAEL, CLEITON 

ANDRÉ ZUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICLÉIA RODRIGUES DE LIMA E GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ JOSÉ FERREIRA - 

OAB:8.212/MT

 Vistos etc.

Às fls. 108/111, as partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito 

nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes que 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e, determino a 

SUSPENSÃO do feito até o cumprimento integral da obrigação.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo, onde deverá aguardar o 

cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1124457 Nr: 20637-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERALDO ALEXANDRE DE CAMPOS, ANTONIA ROSA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ERALDO ALEXANDRE 

DE CAMPOS representado por ANTONIA ROSA SILVA em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo.

Determino que seja expedido alvará de levantamento da importância 

depositada nos autos, mediante transferência para conta indicada pela 

parte exequente.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68/2018 do CNJ, que 

possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cumpridas as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas 

de estilo e formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1035652 Nr: 39417-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON CESAR 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por CLEVERSON CESAR 

DA SILVA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo.

Determino que seja expedido alvará de levantamento da importância 

depositada nos autos, mediante transferência para conta indicada pela 

parte exequente.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68/2018 do CNJ, que 

possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cumpridas as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas 

de estilo e formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 79083 Nr: 3934-84.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERGAMASCHI & CIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN BORBA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6.366/MT, PAULO CÉSAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4.679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Comparece aos autos Sr. IVAN LIMA DA SILVA, às fls. 136/141, na 

qualidade de terceiro interessado, requerendo a baixa do gravame do 

veículo NISSAN/FRONTIER LE 25X4, Placa NOS 6220 – PA, realizado às 

fls. 127, informando que o referido veículo foi alienado em seu favor, 

sendo portanto, seu real proprietário.

Considerando a extinção do feito, por desídia da parte exequente (fl. 

133/134), determino a baixa da constrição judicial realizada sobre o 
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veículo NISSAN/FRONTIER LE 25X4, Placa NOS 6220 – PA, de propriedade 

do terceiro interessado, Sr. Ivan Lima da Silva.

Mantenha-se os autos conclusos em gabinete para a efetivação da baixa 

da constrição acima deferida via sistema Renajud.

Após, retornem os autos ao arquivo com as baixas e formalidade legais.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 374260 Nr: 3521-18.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGIT TRINDADE ANTAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT, 

Paulo Sérgio Daufenbach - OAB:5325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, restando evidente a desídia da parte requerente, JULGO EXTINTA 

a ação SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, 

III, do Código de Processo Civil. Considerando que não houve intervenção 

da parte contrária, deixo de condenar a requerente ao pagamento verba 

honorária, no entanto CONDENO-A ao pagamento das custas e despesas 

processuais, estas antecipadas.P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e formalidades de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1009142 Nr: 27171-98.2015.811.0041

 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: POSTO PRETTO E PRETTO, JACIR PRETTO, VALDIR 

PRETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE BARCELO FERREIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MARTINS SORNA - 

OAB:19693/O, RONALDO L. ARAÚJO - OAB:2.909/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, restando evidente a desídia da parte requerente, JULGO EXTINTA 

a ação SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, 

III, do Código de Processo Civil. Custas já antecipadas. Sem honorários 

ante a não intervenção da parte contrária.P.R.I. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 949676 Nr: 60136-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOES DE ENGENHARIA 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONTRUÇÕES LTDA, 

CONSORCIO MARECHAL RONDON, CONSORCIO BARRA DO PARI, 

CONSORCIO CAMPUS UNIVERSITÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Crivelatti - OAB:9356, 

DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13.296/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Comparece aos autos BANCO VOLKSWAGEN S/A., por meio 

de petitório de fls. 249/280 alegando que os Veículos VW/ NOVO GOL 1.6 

CITY, Diante dos documentos apresentados e comprovado a qualidade de 

credora fiduciária, DEFIRO o pedido da terceira interessada, BANCO 

VOLKSWAGEM S/A, para que se proceda com a baixa da restrição dos 

veículos VW/ NOVO GOL 1.6 CITY, Ano/Modelo 2013/2014, Placa 

OBL6575, Renavam 535661908 e VW/31.320 CNC 6X4, Ano/Modelo 

2011/2012, Placa OAT 3267, Renavam 408307056 inserida anteriormente 

via RENAJUD.Mantenham-se os autos conclusos para baixa via 

Renajud.No tocante a recuperação judicial da empresa Engeglobal 

Construções Ltda , determinada pela 1ª Vara Cível Especializada em 

Recuperação Judicial e Falência, e informada no petitório de fls. 288/311, 

passo a decidir.Portanto, a parte exequente deve habilitar o valor exigido a 

título de condenação judicial, no grau de preferência que o título couber, 

no Juízo Universal da recuperação judicial.Ademais, intime-se o exequente 

a fim de que apresente a planilha atualizada do crédito exequendo, até a 

data do pedido de recuperação judicial, conforme o disposto no artigo 9º 

da Lei n. 11.101/2005 (sendo este o prazo limite para incidência dos juros 

e atualização monetária incidentes sobre o crédito do autor). Após, em 

razão do exposto, DETERMINO a expedição de certidão de crédito para 

que a parte exequente providencie a habilitação do crédito no quadro geral 

de credores junto ao Juízo da recuperação judicial.Transitado em julgado 

da sentença, remeta os autos ao arquivo com as baixas e formalidades de 

estilo.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 746641 Nr: 43858-92.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETERNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKELINE DÉBORA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIELLE BOTTARO - 

OAB:16.758-MT, CHRISTIANNE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:14.462 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, restando evidente a desídia da parte requerente, JULGO EXTINTA 

a ação SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, 

III, do Código de Processo Civil. Considerando que não houve intervenção 

da parte contrária, deixo de condenar a requerente ao pagamento verba 

honorária, no entanto CONDENO-A ao pagamento das custas e despesas 

processuais, estas antecipadas.P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e formalidades de estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1030575 Nr: 37037-33.2015.811.0041

 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: GLOBO MASTER COMERCIO DE PEÇAS DE 

REFRIGERAÇÃO LTDA, ANGELA MARIA BENITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE LIRA RIBEIRO - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELO 

ACHITTI - OAB:13.624/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549, DENISE ALVES DA CUNHA - 

OAB:10.110

 Vistos etc.

 Denota-se que os feitos de códigos 1008429, 1027833 e 1157715 foram 

remetidos a este juízo em razão de ter sido reconhecida a conexão com 

os autos de nº 27509-72.2015.811.0041 (1009851).

Em análise conjuntamente das referidas demandas, verifica-se que os 

autos de código 1008429 vindos do juízo da 11ª Vara Cível desta 

comarca, foi protocolado na data de 08/06/2015, data anterior ao protocolo 

dos autos de código 1009851, o qual foi protocolado neste juízo em 

10/06/2015.

Ademais, é observado que o primeiro despacho que ordenou a citação da 

parte requerida se deu nos autos de código 1008429 em trâmite perante a 

11ª Vara Cível, na data de 10/06/2015 e procedida em 22/07/2015, 

enquanto dos autos conexos deste juízo a citação foi determinada em 

12/06/2015, além disso, a requerida não foi devidamente citada, 

comparecendo espontaneamente nos autos em 08/12/2015.

Acerca do exposto, vejamos o que dita os artigos 106 e 219 do Código de 

Processo Civil de 1973, vigente a época:

“Art. 106. Correndo em separado ações conexas perante juízes que têm a 

mesma competência territorial, considera-se prevento aquele que 

despachou em primeiro lugar.”

(...)

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e 

faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, 

constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.”

Com fulcro no exposto, a luz dos artigos 106 e 219 do CPC/73, bem como 

o reconhecimento de conexão entre as demandas pelo juízo da 11ª Vara 

Cível e verificada a mesma como preventa, REMETAM-SE os autos ao 

referido juízo, com as anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki
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 Cod. Proc.: 1157715 Nr: 34947-18.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O. V. R. COMERCIO DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÕES 

LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE LIRA RIBEIRO EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELO 

ACHITTI - OAB:13.624/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, DENISE ALVES DA CUNHA - 

OAB:10.110/MT

 Vistos etc.

 Denota-se que os feitos foram remetidos a este juízo em razão de ter sido 

reconhecida a conexão com os autos de nº 27509-72.2015.811.0041 

(1009851).

Em análise conjuntamente das referidas demandas, verifica-se que os 

autos de código 1008429 vindos do juízo da 11ª Vara Cível desta 

comarca, foi protocolado na data de 08/06/2015, data anterior ao protocolo 

dos autos de código 1009851, o qual foi protocolado neste juízo em 

10/06/2015.

Ademais, é observado que o primeiro despacho que ordenou a citação da 

parte requerida se deu nos autos de código 1008429 em trâmite perante a 

11ª Vara Cível, na data de 10/06/2015 e procedida em 22/07/2015, 

enquanto dos autos conexos deste juízo a citação foi determinada em 

12/06/2015, além disso, a requerida não foi devidamente citada, 

comparecendo espontaneamente nos autos em 08/12/2015.

Acerca do exposto, vejamos o que dita os artigos 106 e 219 do Código de 

Processo Civil de 1973, vigente a época:

“Art. 106. Correndo em separado ações conexas perante juízes que têm a 

mesma competência territorial, considera-se prevento aquele que 

despachou em primeiro lugar.”

(...)

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e 

faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, 

constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.”

Com fulcro no exposto, a luz dos artigos 106 e 219 do CPC/73, bem como 

o reconhecimento de conexão entre as demandas pelo juízo da 11ª Vara 

Cível e verificada a mesma como preventa, REMETAM-SE os autos ao 

referido juízo, com as anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1027834 Nr: 35731-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE LIRA RIBEIRO EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBO MASTER COMÉRCIO DE 

REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, DENISE ALVES DA CUNHA - 

OAB:10.110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICY KELLY NUNES DE 

MELO ACHITTI - OAB:13.624/A - MT

 Vistos etc.

 Denota-se que os feitos de códigos 1008429, 1027833 e 1157715 foram 

remetidos a este juízo em razão de ter sido reconhecida a conexão com 

os autos de nº 27509-72.2015.811.0041 (1009851).

Em análise conjuntamente das referidas demandas, verifica-se que os 

autos de código 1008429 vindos do juízo da 11ª Vara Cível desta 

comarca, foi protocolado na data de 08/06/2015, data anterior ao protocolo 

dos autos de código 1009851, o qual foi protocolado neste juízo em 

10/06/2015.

Ademais, é observado que o primeiro despacho que ordenou a citação da 

parte requerida se deu nos autos de código 1008429 em trâmite perante a 

11ª Vara Cível, na data de 10/06/2015 e procedida em 22/07/2015, 

enquanto dos autos conexos deste juízo a citação foi determinada em 

12/06/2015, além disso, a requerida não foi devidamente citada, 

comparecendo espontaneamente nos autos em 08/12/2015.

Acerca do exposto, vejamos o que dita os artigos 106 e 219 do Código de 

Processo Civil de 1973, vigente a época:

“Art. 106. Correndo em separado ações conexas perante juízes que têm a 

mesma competência territorial, considera-se prevento aquele que 

despachou em primeiro lugar.”

(...)

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e 

faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, 

constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.”

Com fulcro no exposto, a luz dos artigos 106 e 219 do CPC/73, bem como 

o reconhecimento de conexão entre as demandas pelo juízo da 11ª Vara 

Cível e verificada a mesma como preventa, REMETAM-SE os autos ao 

referido juízo, com as anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1027833 Nr: 35730-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE LIRA RIBEIRO EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. V. R. COMERCIO DE PEÇAS DE 

REFRIGERAÇÕES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, DENISE ALVES DA CUNHA - 

OAB:10.110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Denota-se que os feitos foram remetidos a este juízo em razão de ter sido 

reconhecida a conexão com os autos de nº 27509-72.2015.811.0041 

(1009851).

Em análise conjuntamente das referidas demandas, verifica-se que os 

autos de código 1008429 vindos do juízo da 11ª Vara Cível desta 

comarca, foi protocolado na data de 08/06/2015, data anterior ao protocolo 

dos autos de código 1009851, o qual foi protocolado neste juízo em 

10/06/2015.

Ademais, é observado que o primeiro despacho que ordenou a citação da 

parte requerida se deu nos autos de código 1008429 em trâmite perante a 

11ª Vara Cível, na data de 10/06/2015 e procedida em 22/07/2015, 

enquanto dos autos conexos deste juízo a citação foi determinada em 

12/06/2015, além disso, a requerida não foi devidamente citada, 

comparecendo espontaneamente nos autos em 08/12/2015.

Acerca do exposto, vejamos o que dita os artigos 106 e 219 do Código de 

Processo Civil de 1973, vigente a época:

“Art. 106. Correndo em separado ações conexas perante juízes que têm a 

mesma competência territorial, considera-se prevento aquele que 

despachou em primeiro lugar.”

(...)

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e 

faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, 

constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.”

Com fulcro no exposto, a luz dos artigos 106 e 219 do CPC/73, bem como 

o reconhecimento de conexão entre as demandas pelo juízo da 11ª Vara 

Cível e verificada a mesma como preventa, REMETAM-SE os autos ao 

referido juízo, com as anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 886558 Nr: 20947-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA PINHEIRO ACOSTA DE CARVALHO, RONALDO 

NEVES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ VI - SPE LTDA, S L OPERAÇÕES IMOBILIÁRIA 

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, 

MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ZANATA - 

OAB:8.360

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por CAMILA PINHEIRO 

ACOSTA DE CARVALHO E RONALDO NEVES DE CARVALHO em face de 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ VI - SPE LTDA.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Considerando a concordância da parte credora com o cálculo e com os 
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valores depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo.

Determino que seja expedido alvará de levantamento da importância de R$ 

3.838,15 (três mil oitocentos e trinta e oito reais e quinze centavos), 

mediante transferência para conta indicada pela parte exequente, bem 

como o levantamento do valor excedente em favor da executada.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68/2018 do CNJ, que 

possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cumpridas as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas 

de estilo e formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1008429 Nr: 26888-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE LIRA RIBEIRO - EPP, PAULO 

HENRIQUE LIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. V. R. COMERCIO DE PEÇAS DE 

REFRIGERAÇÕES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, DENISE ALVES DA CUNHA - 

OAB:10.110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICY KELLY NUNES DE 

MELO ACHITTI - OAB:13.624/A - MT

 Vistos etc.

Denota-se que os feitos foram remetidos a este juízo em razão de ter sido 

reconhecida a conexão com os autos de nº 27509-72.2015.811.0041 

(1009851).

Em análise conjuntamente das referidas demandas, verifica-se que os 

autos de código 1008429 vindos do juízo da 11ª Vara Cível desta 

comarca, foi protocolado na data de 08/06/2015, data anterior ao protocolo 

dos autos de código 1009851, o qual foi protocolado neste juízo em 

10/06/2015.

Ademais, é observado que o primeiro despacho que ordenou a citação da 

parte requerida se deu nos autos de código 1008429 em trâmite perante a 

11ª Vara Cível, na data de 10/06/2015 e procedida em 22/07/2015, 

enquanto dos autos conexos deste juízo a citação foi determinada em 

12/06/2015, além disso, a requerida não foi devidamente citada, 

comparecendo espontaneamente nos autos em 08/12/2015.

Acerca do exposto, vejamos o que dita os artigos 106 e 219 do Código de 

Processo Civil de 1973, vigente a época:

“Art. 106. Correndo em separado ações conexas perante juízes que têm a 

mesma competência territorial, considera-se prevento aquele que 

despachou em primeiro lugar.”

(...)

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e 

faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, 

constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.”

Com fulcro no exposto, a luz dos artigos 106 e 219 do CPC/73, bem como 

o reconhecimento de conexão entre as demandas pelo juízo da 11ª Vara 

Cível e verificada a mesma como preventa, REMETAM-SE os autos ao 

referido juízo, com as anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1009851 Nr: 27509-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE LIRA RIBEIRO - EPP, PAULO 

HENRIQUE LIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBO MASTER COMÉRCIO DE 

REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, DENISE ALVES DA CUNHA - 

OAB:10.110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICY KELLY NUNES DE 

MELO ACHITTI - OAB:13.624/A - MT, MICHEL ANDERSON AZEVEDO 

ACHITTI - OAB:19.332-O

 Vistos etc.

 Denota-se que os feitos de códigos 1008429, 1027833 e 1157715 foram 

remetidos a este juízo em razão de ter sido reconhecida a conexão com 

os autos de nº 27509-72.2015.811.0041 (1009851).

Em análise conjuntamente das referidas demandas, verifica-se que os 

autos de código 1008429 vindos do juízo da 11ª Vara Cível desta 

comarca, foi protocolado na data de 08/06/2015, data anterior ao protocolo 

dos autos de código 1009851, o qual foi protocolado neste juízo em 

10/06/2015.

Ademais, é observado que o primeiro despacho que ordenou a citação da 

parte requerida se deu nos autos de código 1008429 em trâmite perante a 

11ª Vara Cível, na data de 10/06/2015 e procedida em 22/07/2015, 

enquanto dos autos conexos deste juízo a citação foi determinada em 

12/06/2015, além disso, a requerida não foi devidamente citada, 

comparecendo espontaneamente nos autos em 08/12/2015.

Acerca do exposto, vejamos o que dita os artigos 106 e 219 do Código de 

Processo Civil de 1973, vigente a época:

“Art. 106. Correndo em separado ações conexas perante juízes que têm a 

mesma competência territorial, considera-se prevento aquele que 

despachou em primeiro lugar.”

(...)

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e 

faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, 

constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.”

Com fulcro no exposto, a luz dos artigos 106 e 219 do CPC/73, bem como 

o reconhecimento de conexão entre as demandas pelo juízo da 11ª Vara 

Cível e verificada a mesma como preventa, REMETAM-SE os autos ao 

referido juízo, com as anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1082924 Nr: 2894-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOBO MASTER COMERCIO DE PEÇAS DE 

REFRIGERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE LIRA RIBEIRO EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELO 

ACHITTI - OAB:13.624/A - MT, MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITI - 

OAB:19332/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549-0, DENISE ALVES DA CUNHA - 

OAB:10.110

 Vistos etc.

 Denota-se que os feitos de códigos 1008429, 1027833 e 1157715 foram 

remetidos a este juízo em razão de ter sido reconhecida a conexão com 

os autos de nº 27509-72.2015.811.0041 (1009851).

Em análise conjuntamente das referidas demandas, verifica-se que os 

autos de código 1008429 vindos do juízo da 11ª Vara Cível desta 

comarca, foi protocolado na data de 08/06/2015, data anterior ao protocolo 

dos autos de código 1009851, o qual foi protocolado neste juízo em 

10/06/2015.

Ademais, é observado que o primeiro despacho que ordenou a citação da 

parte requerida se deu nos autos de código 1008429 em trâmite perante a 

11ª Vara Cível, na data de 10/06/2015 e procedida em 22/07/2015, 

enquanto dos autos conexos deste juízo a citação foi determinada em 

12/06/2015, além disso, a requerida não foi devidamente citada, 

comparecendo espontaneamente nos autos em 08/12/2015.

Acerca do exposto, vejamos o que dita os artigos 106 e 219 do Código de 

Processo Civil de 1973, vigente a época:

“Art. 106. Correndo em separado ações conexas perante juízes que têm a 

mesma competência territorial, considera-se prevento aquele que 
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despachou em primeiro lugar.”

(...)

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e 

faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, 

constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.”

Com fulcro no exposto, a luz dos artigos 106 e 219 do CPC/73, bem como 

o reconhecimento de conexão entre as demandas pelo juízo da 11ª Vara 

Cível e verificada a mesma como preventa, REMETAM-SE os autos ao 

referido juízo, com as anotações necessárias.

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1026533-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO (ADVOGADO(A))

LUIS ELIAS DE SOUSA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RYCHER ARAUJO SOARES (ADVOGADO(A))

TADAYUKI TANAKA (EMBARGADO)

ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026533-43.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: 

LUIS ELIAS DE SOUSA EMBARGADO: TADAYUKI TANAKA Vistos etc. 

Trata-se de Embargos à Execução apresentado por LUIS ELIAS DE 

SOUSA em desfavor de TADAYUKI TANAKA, devidamente qualificados 

nos autos. Inicialmente, proceda-se o apensamento destes Embargos aos 

autos principais nº 1007711-06.2018.8.11.0041, de acordo com o que 

dispõe o art. 676 do CPC. A parte embargante alega que em 04/08/2017 

pactuou com o embargado, um negócio jurídico tendo como objeto a 

transferência de cessão de direitos e obrigações sobre posse de um 

imóvel rural, no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), e 

que foi dado apenas em forma de cheque caução e que deveria ser 

quitada após o fiel cumprimento de algumas obrigações do embargado até 

a data de 05/09/2017. Aduz que o embargado teria de entregar a 

declaração de todos os confinantes do imóvel ate o dia 05/09/2017, o que 

não o fez até a presente data e sempre se esquivou de fazê-las com o 

embargante. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao 

processo de execução. 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)”. No tocante aos pedidos do embargante, o art. 919 

do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não 

terão efeito suspensivo, sendo facultado ao magistrado atribuir efeito 

suspensivo quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficiente. Tem-se que os requisitos legais, no 

presente caso, não se encontram configurados, eis que a execução não 

se encontra devidamente garantida, nesse sentido a jurisprudência: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE – REJEITADA - EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE 

GARANTIA DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO EFEITO 

ALMEJADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a 

preliminar de não conhecimento do recurso quando o agravo ataca os 

fundamentos da decisão guerreada, restando atendido ao princípio da 

dialeticidade. Para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à 

execução a parte embargante deve requerer essa medida mediante a 

demonstração da relevância da fundamentação, bem como o grave dano 

de difícil ou incerta reparação, e a garantia do Juízo. Deve ser indeferida a 

concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução se a parte 

embargante não garantiu o juízo, ou, não há perfectibilizada a garantia, 

ainda que sejam relevantes os seus fundamentos, porque os requisitos 

previstos no CPC devem ser demonstrados simultaneamente. (AI 

41914/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017). 

Destaquei. Com essas considerações, observados os requisitos do artigo 

300 c/c 919 do CPC, recebo os embargos à execução sem aplicar-lhe 

efeito suspensivo. cite-se o embargado, na pessoa de seu procurador, 

para, querendo, ofertar contestação no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027491-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELZIO DA SILVA SOUSA (AUTOR(A))

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027491-29.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WELZIO DA SILVA SOUSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/11/2018 às 11h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

10. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001403-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA RABELO (AUTOR(A))

EDISON PEREIRA PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE CAFURE BEZERRA (RÉU)

OSMAR PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

CAFURE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011647-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO DE ARAUJO CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO IRINEU DA SILVA (ADVOGADO(A))

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (RÉU)

AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (RÉU)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034695-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO MIRELLI LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREDIAL INSTALACOES PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a correspondência devolvida, devendo informar o endereço para a 

citação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002708-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR SANDRINI E SILVA (AUTOR(A))

ANTONIO CARLOS REZENDE (ADVOGADO(A))

JACKSON PELLIZZARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002221-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(AUTOR(A))

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

A. L. M. P. X. (RÉU)

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIENE SILVA MENEZES XAVIER OAB - 441.806.591-15 

(REPRESENTANTE)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002871-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATHERINE MARIE TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

LUIS MARIO TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034645-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DE ARAUJO (AUTOR(A))

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR DA SILVA BAPTISTA (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a correspondência devolvida, devendo informar o endereço para a 

citação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020885-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL MARIA AUXILIADORA (AUTOR(A))

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAX EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004235-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA LILLIAN NEMER SILVA (AUTOR(A))

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES (ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA (ADVOGADO(A))

RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO RESIDENCIAL IMOLA (RÉU)

VIEBRANTZ ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - ME (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1023564-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILVACI RODRIGUES DA SLVA (REQUERENTE)

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. No tocante à petição de Id. 14884173, mantenho a decisão de Id. 

14492113, assim, intime-se a parte autora para o respectivo cumprimento 

na integra, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 

de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028291-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVA LOCACAO LTDA (AUTOR(A))

ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO WRONSKI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Expeça-se mandado de citação, com prazo de 15 dias, para 

cumprimento nos termos pedido na inicial, bem como o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (art. 701, CPC), 

anotando-se, nesse mandado, que, caso a parte requerida cumpra, ficará 

isenta de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste que, nesse 

prazo, a parte requerida poderá oferecer embargos, e que, não havendo o 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, 
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de pleno direito, o título executivo judicial (art. 701, § 2º, CPC). 

Cientifique-se a parte ré de que, no prazo para embargos, reconhecendo 

o crédito da parte autora, poderá depositar em juízo 30% do valor da 

execução (valor principal + custas + honorários) e o saldo remanescente, 

dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros 

de 1% ao mês (art. 701, § 5º c/c art. 916, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

30 de agosto de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027758-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO RODRIGUES BAENA (ADVOGADO(A))

GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição 

não foram arrecadadas, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 30 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028020-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret (ADVOGADO(A))

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIVALDA CAETANO PEREIRA (EXECUTADO)

JACI CAETANO PEREIRA (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, 30 de agosto 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000611-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE APARECIDA FARIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

ARMANDO SILVA BRETAS (ADVOGADO(A))

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000611-97.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CLAUDETE APARECIDA FARIAS DE SOUZA REQUERIDO: 

ELECTROLUX DO BRASIL S/A, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. Intime-se a parte autora, 

através da Defensora Pública, para que esclareça se pretende a extinção 

do feito de forma total. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006882-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES (ADVOGADO(A))

FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON (ADVOGADO(A))

SOLANGE APARECIDA DE LUCENA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034567-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel (ADVOGADO(A))

CONSTRUTORA MEX LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARLINDO DO CARMO (ADVOGADO(A))

CONSTRUTORA EGIDE LTDA - EPP (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001406-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

JUCELIO PAEZ LANDIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerida para, no prazo de 5 

dias, apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) das 

custas processuais, conforme certidão da contadoria.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037150-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIKOLI FERREIRA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

GLORIA REGINA SANTOS MALO BRAGANCA (AUTOR(A))

ANDRE LUIS AMBROSIO PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LISLEY FERRARI MATSUNAGA CORREIA (RÉU)

LUIZ CARLOS CORREIA (RÉU)

 

Certifico que não há nestes autos determinação do Juízo para a tramitação 

processual em sigilo. Dessa forma, para que não haja limitação ao principio 

do contraditório, impulsiono este feito afim de intimar a parte requerida 

para, no prazo de 48 horas, retirar a marcação de sigilo da contestação e 

dos documentos que a acompanham , sob pena da exclusão dos itens 

outrora juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1037716-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

JULIO CESAR LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038503-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011815-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LUIS MARIO TEIXEIRA (REQUERENTE)

LUIS MARIO TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001572-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

ODILIA JOAQUIMA DA ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO (ADVOGADO(A))

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036582-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012119-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PH SERVICOS CONSTRUCOES EIRELI ME - ME (AUTOR(A))

VANESSA DA SILVA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON MARTINS MELLO (ADVOGADO(A))

BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002257-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029271-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA (ADVOGADO(A))

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030925-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

MATEUS RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002569-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))
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RAIMUNDO NONATO DA CONCEICAO LICAR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE FERNANDES LIMIRO HANUM (ADVOGADO(A))

BRDU SPE CUIABA 01 LTDA (RÉU)

GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA (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).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003736-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS SIMOES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003736-10.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE CARLOS SIMOES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, assim 

procedam-se as alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte 

devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 de 

agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004589-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

WESLEY SANTOS SILVA (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 DESPACHO Processo: 1004589-82.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WESLEY SANTOS SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, assim 

procedam-se as alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte 

devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 de 

agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019795-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

JAMILSON NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019795-73.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JAMILSON NUNES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, assim 

procedam-se as alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte 

devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 de 

agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013924-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA (ADVOGADO(A))

ISAMEO MARTINS DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013924-62.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ISAMEO MARTINS DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, assim 

procedam-se as alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte 

devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 de 

agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002801-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELEIDE DA SILVA LEITE (AUTOR(A))

RONAN CELLA TARTERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (RÉU)

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000340-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON FRANCISCO DE MATOS (AUTOR(A))

AGLAIR FRANZONI SUZUKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036007-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CAMPOS DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003256-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MICHELS BONGIOLO (AUTOR(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029563-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU (ADVOGADO(A))

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1096206 Nr: 8930-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO CONCEIÇÃO DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR FERREIRA DE SOUSA - 

OAB:17.664/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Código 1096206

Visto,

 Arquivem-se os autos, vez que a autora é beneficiaria da justiça gratuita.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Agosto de 2018

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 875011 Nr: 13413-86.2014.811.0041

 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: MARCIA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO Á 

MATERNIDADE E Á INFÂNCIA DE CUIABÁ, MARIANA FAGUNDES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12742, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES 

JUNIOR - OAB:5959, Karla Karolina Aparecida Dias Pompermayer - 

OAB:15.965/MT, ROBERTO MINORU OSSOTANI - OAB:15.390/O, 

RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11.363/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo comum de 15 dias, se manifestarem sobre 

o laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 333123 Nr: 3917-43.2008.811.0041

 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: JF SERVIÇOS DE PINTURA LTDA, JOSÉ FELIPE FRANCO 

GREFFE, ATALÍVIO GREFFE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERGAMASCHI CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEDRO DE ALCÂNTARA 

JÚNIOR - OAB:12.001/MT, MARIA APARECIDA DE ALCÂNTARA - 

OAB:12.002/MT, RENATA GISELE WAHL C. DA SILVA - OAB:11240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4.635/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT

 Posto isso, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial deduzido na Ação 

de Cobrança por JF Serviços de Pintura Ltda. e Atalívio Greffe, em 

desfavor de Bergamaschi Construções Ltda., para condenar a ré ao 

pagamento da quantia de R$ 65.484,85, que deve ser corrigido pelo 

INPC/IBGE desde o término dos serviços (04/09/2007), e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Condeno 

a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com 

fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC.Certificado o trânsito em julgado, e 

pagas as custas, arquivem-se os autos após as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 24 de agosto de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 720666 Nr: 16103-93.2011.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCORDE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS LEITE JUNIOR, ILDO ALVES LISBOA, 

CLOVIS LEITE, IRACI APARECIDA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA VERONICA MORCELI 

RODRIGUES - OAB:21.188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO ANDRE DA ROSA 

MIGUEIS - OAB:14.738-A/MT, MARCIO MENDANHA CARDOSO - 

OAB:11.290/MT

 Com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Reconvenção 

promovida por Clovis Leite Junior – ME em desfavor de Concorde 

Comércio de Petróleo Ltda – Posto Jaraguá.Condeno o reconvinte ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 

6º do Novo Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ela é 

beneficiária da justiça gratuita, o pagamento ficará suspenso.Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos após as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 27 de agosto 

de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 949853 Nr: 60261-34.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEO MOUSSALEM BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERMUTA DIGITAL.COM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO FERNANDO DA SILVA 

CASTILHO - OAB:10.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4991/MT, LUIZ A. BORGHI JR. - OAB:OAB/SP 277.279
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 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para 

declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, declarando nulo o 

contrato, e condenar a requerida a devolver para ao autor o valor de 

197.690,00 (cento e noventa e sete mil seiscentos e noventa reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar do desembolso (Sum. 43 

STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação.Considerando que a fixação de honorários advocatícios deve 

obedecer não somente ao princípio da sucumbência, mas também ao 

princípio da causalidade, devendo-se condenar em despesas e honorários 

quem deu causa à ação, e tendo em vista que a pretensão deduzida nos 

autos foi causada por culpa exclusiva da ré, condeno-a ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º 

do NCPC.Certificado o trânsito em jugado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 

27 de agosto de 2018.Sinii Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 887991 Nr: 21892-68.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO LUIZ PARRA REGANIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIANO LOURENÇO 

SANCHES - OAB:11.333/MT, DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - OAB:7162, 

KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - OAB:16.240, MIGUEL JUAREZ 

ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT

 Código 887991

Visto.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos 

Materiais e Morais promovida por Rogério Luiz Parra Reganim em desfavor 

de Imobiliária e Construtora São Benedito Ltda, tendo as partes, às fls. 

291/295, noticiado que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e a extinção do processo.

Posto isso, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO 

EXTINTA a presente ação, com fulcro no artigo 487, III, “b” do Código de 

Processo Civil.

Considerando que foi pactuado entre as partes que todas as informações 

contidas neste processo sejam elas técnicas, de engenharia ou a que 

título forem, devem ser mantidas em sigilo e confidencialidade, determino 

que o processo tramite em segredo de justiça, devendo ser procedida as 

anotações necessárias.

Honorários advocatícios na forma pactuada. Sem custas processuais 

considerando que a transação ocorreu antes da sentença.

Autorizo o desentranhamento dos documentos solicitados, mediante 

substituição por fotocópias.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e 

anotações pertinentes.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 164405 Nr: 14460-47.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONY FRANCISCO COSTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, HOSPITAL SÃO LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERENITA COSTA SOARES 

GUIMARÃES - OAB:9783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5.300-B/MT, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 9.172-B, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1227871 Nr: 14079-82.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GILSON ESTEVES DOS SANTOS, ROSIANE 

MÁRCIA DE OLIVEIRA CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR LAVRATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO GOMES JUNIOR - 

OAB:11.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MIRANDA 

LUCION - OAB:21.135/MT, João Paulo de Julio Piovezan - 

OAB:20.746/MT, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6.757-4 

MT, MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - OAB:22.151/MT, RAFAEL 

EVANGELISTA DA SILVA - OAB:OAB/MT 20.590, RONIE JACIR 

THOMAZI - OAB:9.877-A, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - 

OAB:20.441/O

 Devidamente cumprido o ato deprecado, devolva-se a carta precatória ao 

Juízo deprecante, com nossas homenagens de estilo.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 764781 Nr: 17441-68.2012.811.0041

 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: G DE ALMEIDA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRAPLANAGEM CENTRO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410/MT, THIAGO SILVEIRA - OAB:12963/MT

 Vistos.O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).Analisando 

os Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo da embargante é 

unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a decisão embargada, 

não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo qual os presentes 

embargos merecem total rejeição, tendo em vista que não se prestam para 

modificá-la.A propósito:“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - 

EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis os Aclaratórios quando não há 

no decisum nenhuma das situações descritas no art. 1.022 do CPC, 

tratando-se de meio impróprio para provocar o prequestionamento ou a 

rediscussão de matéria devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato 

Grosso, ED 109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, 

Publicado no DJE 06/10/2017) negritei“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INCONFORMISMO.IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA.INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU .No mais, 

aguarde-se a audiência designada.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 711449 Nr: 4505-45.2011.811.0041

 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: SEBASTIAO LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELONET HABITAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE MARIA QUERIDO 

QUINTINO DA SILVA - OAB:4.800/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à sentença de fls. 182/183, esta Secretaria 
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encaminhou cópia da mencionada decisão ao Cartório do 2º Ofício da 

Comarca de Cuiabá e, também, ao Cartório do 6º Ofício da Comarca de 

Cuiabá, como é possível observar dos comprovantes de envio de fls. 192 

e 193 (Códigos de Rastreabilidade 81120183482182 e 81120183482221). 

Certifico que os expedientes encaminhandos foram recebidos e lidos 

pelos destinatários, como é possível constatar nos comprovantes anexos 

(fls. 208 e 209). Certifico que, portanto, em que pese a solicitação da parte 

autora, esta Escrivania executou todos os atos necessários à 

consecução das determinações judiciais. Certifico que, nesta data, 

embora não haja outra providência a ser adotada por este Juízo, 

encaminhei pela segunda vez (fls. 210 e 211) a sentença e outros 

documentos aos Cartórios supracitados. Certifico, por fim, que estes 

autos permanecerão nesta Escrivania por 5 dias, para eventuais 

manifestações, sendo que após esse prazo este feito será remetido às 

baixas perante este Juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 92913 Nr: 596-15.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE MACHADO DE SOUZA, MARDEN MACHADO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO ARANTES VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOÍSA FERREIRA MICCOLI - 

OAB:18366/O, MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - OAB:2.030/MT, 

WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS - OAB:8.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4.099/MT

 Não comparecendo o devedor resta prejudicada a conciliação, pelo que 

determino o cumprimento integral da decisão de fls. 575/576 para que seja 

realizado o leilão na próxima temporada, como lá determinado.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 923782 Nr: 45707-94.2014.811.0041

 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: PETROPLUS SUL COMÉRCIO EXTERIOR S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS HENRIQUE ZERWES - EPP, ADILUB 

COMÉRCIO DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SETARO - OAB:234495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 786765 Nr: 40673-12.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO KOVALSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA., VILSON NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO ALVES FILHO - 

OAB:7815-B, NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:11266-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO IZIQUE CHEBABI - 

OAB:184668

 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 quanto ao 

retorno da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1155749 Nr: 34222-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON JOAO ADENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FANTINEL, MIRLEI APARECIDA ZULI 

FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7.191, LUIS EDUARDO C. NASSIF - OAB:11.866/MT, 

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - OAB:21.445/O

 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, se manifestar quanto ao 

retorno da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 922057 Nr: 44595-90.2014.811.0041

 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: DEUSDETE SOARES GHISI, GENI MORARI DE ANDRADE, 

CID IMÓVEIS LTDA, LENISE SANTOS GHISI, SAMUEL DE JESUS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLDATELLI & SOLDATELLI LTDA, JEAN 

SOLDATELLI, JONES ANGELO SOLDATELLI, ANA MARINEZ GOMES 

SOLDATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto ao 

retorno da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 329312 Nr: 1616-26.2008.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMARIL INDUSTRIA MADEIREIRA RIO LIRA 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 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, se manifestar quanto ao 

retorno da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 179014 Nr: 26381-03.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO MORADAS DE VILA REAL, DEIVAR 

ALMEIDA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITORINO PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS MONTEIRO DA SILVA 

- OAB:1.222, DULCE HELENA GAHYVA - OAB:7.699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 19738 Nr: 5689-75.1998.811.0041

 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: RONDISBEL RONDONÓPOLIS DISTRIBUIDORA DE 

BEBIDAS LTDA, ARTICA DIST. DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA DE BEBIDAS ANTÁRTICA DO 

NORTE NORDESTE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6.650/MT, HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - OAB:12.867/MT, 

MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - OAB:14.560/MT, 
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RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5.699-B/MS

 Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos e os ACOLHO para, 

sanando a contradição apontada, revogar o decisório de fls. 4.715/4.716, 

a fim de que ocorra a devida intimação, nos termos do art. 1.023, §2º do 

CPC, ante ao pedido de atribuição de efeito infringente.Depois, voltem os 

autos conclusos para novo julgamento dos Embargos de fls. 

4.701/4.712.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 710627 Nr: 3602-10.2011.811.0041

 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: ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMÁTICA LTDA EPP 

(PROINFO),

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICROSOL TECNOLOGIA S/A, BANCO DO 

BRASIL S/A, SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - PROC. DO 

ESTADO - OAB:3.607/MT, ERODILCE SANTOS GUIMARÃES - 

OAB:16518, FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - OAB:PROC., JOÃO 

PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - OAB:154384/SP, RONALDO 

RAYES - OAB:114521/SP, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Considerando que a autora pretende a cobrança dos valores pagos, sob 

forma indevida, a título de ICMS gerados pelas notas 155232 e 156329, 

converto o julgamento em diligência e determino seja a autora intimada 

para apresentar a decisão final proferida no pedido de revisão de 

lançamento (fl. 398) junto a Sefaz-MT, no prazo de cinco dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 57746 Nr: 13378-83.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvina Candida P. da Cruz Taques, Carlos 

Alberto Ribeiro Taques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, Flávio Gill Ferreira Machado - OAB:10725, 

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, STEFÂNIA 

LEANDRO RUWER - OAB:17.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS DAVID BASTOS PEIXOTO 

- OAB:12.760/MT

 Código 57746Visto.Defiro o pedido de penhora on-line, tendo em vista o 

disposto nos artigos 835, I, e 854, ambos do NCPC, bem como o que foi 

regulamentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por 

meio do disposto no artigo 512 da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça.Expeça-se a necessária ordem de bloqueio 

ao Sistema Bacenjud no valor de R$ 75.480,30.Havendo bloqueio de 

valores suficientes para satisfação do crédito, comunique-se ao 

Departamento de Depósitos Judiciais do TJ/MT, na forma como determina 

os artigos 515 e da CNGC:Art. 515. Confirmado o bloqueio pela instituição 

financeira, o magistrado, utilizando-se de procedimento próprio disponível 

no sistema BacenJud, determinará a transferência para a conta judicial 

única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o 

art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 7.604/2001, liberando-se os valores 

que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 854).§ 1º Realizado o bloqueio de 

numerários, no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo e mantendo-se 

inerte o credor, intime-se ele pessoalmente (carta AR-MP), bem como por 

seu advogado (via Dje), para dar prosseguimento no feito, no prazo de 

cinco dias, sob pena de extinção da ação (art. 485, § 1º do 

NCPC).Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de julho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 57746 Nr: 13378-83.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvina Candida P. da Cruz Taques, Carlos 

Alberto Ribeiro Taques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, Flávio Gill Ferreira Machado - OAB:10725, 

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, STEFÂNIA 

LEANDRO RUWER - OAB:17.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS DAVID BASTOS PEIXOTO 

- OAB:12.760/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, autorizada pela legislação 

vigente, em cumprimento ao Capítulo 2.10.1 da CNGC, remeto o presente 

expediente a matéria para imprensa, a fim de intimar Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado atuante nestes autos, a devolver neste Juízo, no 

prazo de 24 horas, o processo epigrafado, sob pena de busca e 

apreensão, bem como, da aplicação das penalidades do artigo 196 do 

Código de Processo Civil.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020885-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL MARIA AUXILIADORA (AUTOR(A))

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAX EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por CENTRO EDUCACIONAL MARIA 

AUXILIADORA, em desfavor de PAX EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA, 

aduzindo que em 2007 firmou contrato com a requerida, onde esta editaria 

e forneceria para a autora livros didáticos, e em 2012 foi realizado 

aditamento tão somente para atualização do seu objeto, mas ao notificar a 

ré acerca da rescisão, com mais de cinco meses de antecedência do 

novo ano letivo, foi surpreendida com a cobrança de uma multa penal, no 

valor de R$ 35.972,54, onde a ré justifica constar na cláusula 9.2 do 

aditivo, entretanto, afirma que desconhece a dívida cobrada, 

principalmente por não ter solicitado a remessa de novos livros e a 

comunicação ter ocorrida em tempo hábil. Requer o deferimento da tutela 

de urgência para que seja determinada a suspensão da referida cobrança 

e que a ré se abstenha de inserir o nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, caso negativado, que promova a imediata exclusão. O 

pedido de antecipação da tutela de urgência merece amparo com base 

nos requisitos legais ínsitos no artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil. Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do artigo 300, 

do Novo Código de Processo Civil, entendida como aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, restou 

demonstrada, principalmente por meio dos documentos de Ids. 14146918 e 

14146929, que mostram que a autora realmente requereu a rescisão do 

contrato, o documento de Id. 14146983 comprova que a ré emitiu boleto de 

cobrança no valor de R$ 35.972,54, e no documento de Id. 14146968 há 

narrativa de tal dívida se trata da multa contratual questionada, e como a 

autora ajuizou a demanda para discutir a validade da mesma, mostra-se 

prudente acolher o pedido. 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] 

Por outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que se não efetuado o 

pagamento do boleto pela autora, ela poderá sofrer as penalidades da 

inadimplência, o que pode comprometer a atividade desempenhada. 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 
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demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de a parte autora perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, para determinar a suspensão da cobrança emitida pela ré, no 

valor de R$ 35.972,54, acerca da multa contratual, e que a ré se abstenha 

de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, caso 

negativado, que promova a exclusão, no prazo de 48 horas, sob pena de 

multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento injustificado. 

Fixo o patamar da penalidade em R$ 10.000,00. Designo o dia 29/10/2018, 

às 11h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Cumpra-se. 

Cuiabá, 28 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028096-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIMAR SOARES LACERDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Pedro Augusto de Araújo Marques Barbosa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LE MANS VEICULOS CUIABA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais 

com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Maria Claudimar Soares 

Lacerda de Oliveira, em desfavor de Le Mans Rent A Car Cuiabá, 

aduzindo que firmou contrato de locação de um veículo com a ré, e seu 

esposo, como motorista autorizado, viajou para a cidade de São Paulo/SP 

e o estacionou em local permitido, entretanto, ao retornar verificou que o 

automóvel havia sido furtado. Narra que a ré está cobrando 10% do valor 

venal de um veículo zero quilômetros, embasando-se na cláusula 5.1 do 

pacto, o qual discorda, sob argumento de que se trata de contrato de 

adesão e totalmente abusivo. Requer o deferimento da tutela de urgência 

para que seja determinada a suspensão da dívida, objeto do litígio, até 

julgamento da demanda, sob pena de multa. O pedido de antecipação da 

tutela de urgência merece amparo com base nos requisitos legais ínsitos 

no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a 

probabilidade do direito exigida pelo caput do artigo 300, do Novo Código 

de Processo Civil, entendida como aparência quanto à questão fática 

narrada e a sua adequação ao direito pretendido, restou demonstrada, 

principalmente por meio do contrato colacionado no processo, onde 

comprova a existência da relação jurídica entre as partes (Id. 14979293), 

e no documento de Id. 14979244 consta o boletim de ocorrência com 

narrativa do furto do veículo locado, e como a autora ajuizou a demanda 

para discutir a validade da cláusula, consequentemente da cobrança, 

mostra-se prudente acolher o pedido. 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][1] Por outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que 

se não efetuado o pagamento pela autora, ela poderá sofrer as 

penalidades da inadimplência. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, 

a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio 

de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. 

O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou 

perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do 

retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, 

seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2][2] Tem-se, ainda, que 

os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é 

apenas provisório e, mesmo em caso de a parte autora perder a demanda, 

não causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta 

o § 3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, 

com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a 

medida pleiteada, para determinar a suspensão da cobrança pela ré 

acerca da cláusula 5.1 do pacto, objeto do litígio, até julgamento da 

demanda, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de 

descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 

5.000,00. Designo o dia 29/10/2018, às 12h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1][1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131. [2][2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027588-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON HENRIQUE DA CONCEICAO (AUTOR(A))

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por Alysson Henrique da Conceição em desfavor de Águas Cuiabá S.A, 

afirmando que é usuário do serviço de fornecimento de água prestado 

pela requerida e no mês de jumho/2018 foi surpreendido com cobrança no 

valor de R$ 451,52, o que não condiz com sua realidade. Requer a 

concessão da tutela de urgência para determinar a ré a restabelecer o 

fornecimento de água no imóvel e que seja excluído o nome do autor dos 

bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Imprescindível 

destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou 

antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses 

pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 
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posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] No caso vertente, observa-se pelo documento de ID 

14885952, que a ré emitiu faturas em 2018 nos valores de R$ 122,63, R$ 

68,72, R$ 53,03, etc., mas efetuou cobrança referente ao mês de 

junho/2018, no valor de R$ 451,52 (Id. 14885931), ou seja, percebe-se a 

existência, nessa análise sumária, de alguma irregularidade, 

consequentemente a probabilidade do direito. Por outro lado, é notória a 

urgência do pedido, vez que o corte da água acarreta excessivos 

prejuízos, pois a água é essencial à manutenção da vida cotidiana do 

autor. Deste modo, o perigo da demora está evidenciado nos autos. Para 

maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de o autor perder a demanda, não causará 

danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, para determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de 

água no imóvel do autor, no prazo de 24 horas, sob pena de multa no valor 

de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da 

penalidade em R$ 10.000,00. Expeça-se ofício ao SPC/SERASA para que 

exclua o nome do Autor dos seus bancos de dados, no prazo de 48 

horas, relativo à dívida de R$ 451,52, inserido pela ré (Id. 14885942). No 

mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade do requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 22/10/2018, às 

12h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Intime-se a parte 

autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos 

que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, 

holerite, etc., ou recolher as custas de distribuição, no prazo de quinze 

dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá, 22 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.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010477-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERCOM ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. 

(EXEQUENTE)

FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010477-32.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ENERCOM ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. 

EXECUTADO: SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA Visto. Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL promovida por 

Enercom Engenharia Construções e Comércio Ltda em desfavor de 

Supremo Itália Incorporações Ltda, em que as partes noticiaram ID 

14401056 que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação 

do acordo e a suspensão do processo. Assim, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e suspendo o presente processo até a data assinada para o 

cumprimento integral do referido acordo, com fundamento no artigo 922 do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo fixado para o cumprimento do 

acordo, voltem-me os autos conclusos para extinção. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006395-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE SANTIAGO CURADO (AUTOR(A))

RODOLFO COELHO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIR CANADA (RÉU)

RODRIGO GOMES BRESSANE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006395-89.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FELIPE SANTIAGO CURADO RÉU: AIR CANADA Visto. As partes, após a 

prolação da sentença, comparecem informando que firmaram acordo, 

conforme ID 14523159. Desse modo, HOMOLOGO o pacto entabulado 

entre as partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Custas 

finais, se houver, pela parte ré. Honorários advocatícios na forma 

convencionada. Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas e 

anotações devidas. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 de agosto de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026452-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO VITORINO (AUTOR(A))

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDALICE CESAR DE REZENDE (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026452-31.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LAERCIO VITORINO RÉU: IDALICE CESAR DE REZENDE Visto. Trata-se de 

AÇÃO MONITÓRIA, promovida por LAERCIO VITORINO, em desfavor de 

IDALICE CESAR DE REZENDE, em que as partes noticiaram ID 14096563 

que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo e a extinção do feito. Assim, HOMOLOGO o acordo celebrado 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, JULGO EXTINTA a ação, com fulcro no artigo 487, III, “b”, e 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios na 

forma pactuada. Sem custas processuais considerando que a transação 

ocorreu antes da sentença. Após, certifique-se o trânsito em julgado, e 

arquive-se o processo com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 30 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1023899-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN TULIO STELATTO (AUTOR(A))

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

OTACILIO PERON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERALDO DA CRUZ E SILVA (RÉU)

RENATA KARLA BATISTA E SILVA (ADVOGADO(A))

DAYANE DA CRUZ E SILVA (RÉU)

MARIA DIAS DE MORAES E CRUZ (RÉU)

PHANY PET SHOP - COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS EIRELI - 

EPP (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023899-11.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEAN TULIO STELATTO, CID IMOVEIS EIRELI - EPP RÉU: PHANY PET SHOP 

- COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS EIRELI - EPP, DAYANE DA 

CRUZ E SILVA, MARIA DIAS DE MORAES E CRUZ, ERALDO DA CRUZ E 

SILVA Visto. Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS, 

promovida por JEAN TULIO STELATTO, representado por CID IMÓVEIS 

EIRELI - EPP em desfavor de PHANY PET SHOP - COMERCIO DE 

PRODUTOS PARA ANIMAIS EIRELI - EPP, representada por DAPHANE DA 

CRUZ E SILVA; DAYANE DA CRUZ E SILVA, MARIÃ DIAS DE MORAES E 

CRUZ e ERALDO DA CRUZ E SILVA em que as partes noticiaram ID 

13227567 que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação 

do acordo e a extinção do feito. Assim, HOMOLOGO o acordo celebrado 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, JULGO EXTINTA a ação, com fulcro no artigo 487, III, “b”, e 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais e 

honorários advocatícios na forma ajustada pelas partes. Após, 

certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se o processo com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 30 de agosto de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029459-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANGELO CARROCIA (ADVOGADO(A))

VICTOR PINHEIRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUCIANO RODRIGUES DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029459-31.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIANO RODRIGUES DE JESUS RÉU: BANCO BMG Visto. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

promovida por LUCIANO RODRIGUES DE JESUS, em desfavor de BANCO 

BMG S/A, em que as partes noticiaram ID 12240024 que se compuseram 

amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a extinção do 

feito. Assim, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO 

EXTINTA a ação, com fulcro no artigo 487, III, “b”, e 924, inciso II do Código 

de Processo Civil. Custas processuais e honorários advocatícios na forma 

ajustada pelas partes. Após, certifique-se o trânsito em julgado, e 

arquive-se o processo com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 30 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001549-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO (ADVOGADO(A))

ROSANA LORIS AZEVEDO (ADVOGADO(A))

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

KARINA APARECIDA DA SILVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, promovida por KARINA 

APARECIDA DA SILVEIRA COSTA em desfavor de YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, onde houve pedido de desistência da ação formulado 

pela parte autora (ID 14831710). Assim, considerando que não houve a 

citação 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, sem 

honorários por não ter havido a citação. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se estes autos, após as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002794-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE GOMES NOGUEIRA (REQUERENTE)

LANDES DA SILVA NAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002794-41.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: VALDETE GOMES NOGUEIRA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Visto. Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, 

promovida por VALDETE GOMES NOGUEIRA em desfavor de YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, onde houve pedido de desistência da ação formulado 

pela parte autora (ID 14199601). Assim, considerando que não houve a 

citação 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, sem 

honorários por não ter havido a citação. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se estes autos, após as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007106-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

IMAGENS - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007106-60.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

IMAGENS - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA EXECUTADO: AGEMED SAUDE 

S/A Visto. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, 

promovida por IMAGENS - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA em desfavor de 
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AGEMED SAUDE S/A, onde houve pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora (ID 14158313). Assim, considerando que não 

houve a citação 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, sem honorários por não ter havido a citação. Certificado o trânsito 

em julgado, arquivem-se estes autos, após as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 de 

agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004503-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

ROBERTO MINORU OSSOTANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DAS GRACAS BOMDISPACHO (EXECUTADO)

ALEXANDRE LIMA BOMDESPACHO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004503-14.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EXECUTADO: 

ALEXANDRE LIMA BOMDESPACHO - ME, ANTONIO DAS GRACAS 

BOMDISPACHO Visto. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL , promovida por VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA em desfavor de ALEXANDRE LIMA BOMDESPACHO 

ME, AGB CONSTRUÇÕES e ANTONIO DAS GRAÇAS BOMDESPACHO, 

onde houve pedido de desistência da ação formulado pela parte autora (ID 

14681205). 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 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, 30 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1033256-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMAR PEGORARO (REQUERENTE)

ROMULO BEZERRA PEGORARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033256-15.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALDEMAR PEGORARO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Visto. Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA C/C 

PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS promovida por ALDEMAR 

PEGORARO em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL S/A, tendo sido a 

parte autora intimada para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial. Contudo, a requerente não trouxe 

para os autos os documentos solicitados, conforme certificado ID 

14684624. O artigo 321, do Código de Processo Civil estabelece: Art. 321. 

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos 

arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. No caso dos autos, a autora, 

apesar de devidamente intimada, não adotou as medidas cabíveis para 

sanar a irregularidade apontada, sendo desnecessário intimar 

pessoalmente a parte para emendar a petição inicial, sendo suficiente a 

intimação por publicação, o que de fato ocorreu. Posto isso, INDEFIRO a 

petição inicial, consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, VI e 330, III, ambos 

do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais. Por outro lado, sem honorários advocatícios, por ausência 

de citação da parte ré. Certificado o trânsito em julgado, intime-se o réu, 

conforme determina o art. 331, § 3º, do CPC., após, arquive-se os autos, 

após as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 30 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003982-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO BEZERRA PEGORARO (ADVOGADO(A))

ROSELI TREVIZAN PEGORARO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003982-69.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROSELI TREVIZAN PEGORARO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Visto. Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA C/C 

PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS promovida por ROSELI TREVIZAN 

PEGORARO em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL S/A, em que a parte 

autora foi intimada para emendar a inicial, para apresentar provas 

documentais, nos termos de ID 11850165, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial. Contudo, não trouxe para os autos os 

documentos solicitados, conforme certificado ID 14742640. O artigo 321, 

do Código de Processo Civil estabelece: Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial. No caso dos autos, a parte autora, apesar de 

devidamente intimada, não adotou as medidas cabíveis para sanar a 

irregularidade apontada, sendo desnecessário intimar pessoalmente a 

parte para emendar a petição inicial, sendo suficiente a intimação por 

publicação, o que de fato ocorreu. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, 

consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fundamento nos artigos 485, VI e 330, III, ambos do Código de 

Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais. 

Por outro lado, sem honorários advocatícios, por ausência de citação da 

parte ré. Certificado o trânsito em julgado, intime-se o réu, conforme 

determina o art. 331, § 3º, do CPC, após, arquive-se os autos, após as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 30 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014851-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ELION DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020328-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JK GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP (AUTOR(A))

FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO CELANI HIPOLITO DO CARMO (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))
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Vistos, etc.Considerando que a intimação da requerida para o 

comparecimento na audiência de conciliação foi realizada em desacordo 

com o disposto no art. 334, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido 

de Id nº 11097151 e designo nova audiência de conciliação para o dia 

17/09/2018, às 09:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intimem-se as partes para que compareçam 

devidamente acompanhadas de seus advogados, mediante as 

observâncias e advertências legais.No mais, mantenho integralmente a 

decisão de ID nº 6822838.Aguarde-se a realização da 

audiência.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1029253-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ABBADIA LEVENTI DUARTE (AUTOR(A))

BEATRIZ FRANCISCO NASCIMENTO MARTINS (ADVOGADO(A))

ARILDO BERDUN DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON DE CERQUEIRA FILHO (RÉU)

Outros Interessados:

MARINA GOMES DE CERQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADEMIR DOMINGUES MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CUIABA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016747-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO SILVA GARCIA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018892-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILDO DOMINGOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038702-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINEY LEITE DA COSTA (ADVOGADO(A))

DENISE JOSIANE SILVA MAGALHAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO ALVES LIMA (RÉU)

DANTHON RICARDO DUNIZ DOS SANTOS 66780004120 (RÉU)

DANTHON RICARDO DUNIZ DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038702-96.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando que a intimação da requerida para o comparecimento na 

audiência de conciliação foi realizada em desacordo com o disposto no 

art. 334, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de Id nº 13892467 

e designo nova audiência de conciliação para o dia 17/09/2018, às 10:00 

horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. 

Intimem-se as partes para que compareçam devidamente acompanhadas 

de seus advogados, mediante as observâncias e advertências legais. No 

mais, mantenho integralmente a decisão de ID nº 11775526. Aguarde-se a 

realização da audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017471-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LEANDRO SEBASTIAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

L. M. S. D. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019487-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

REINALDO MARQUES EL HAGE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019230-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTMAN HAARON DOS SANTOS (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016185-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON DE AMORIM MOURA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021781-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO FERREIRA NUNES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 
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da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021872-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JOSE ORLANDO MELO CIRQUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025081-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO (ADVOGADO(A))

REGINALDO ALVES RIBEIRO FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIVES LUCIENE SOARES DE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

IRINEU MORELLI (RÉU)

LOURDES DE OLIVEIRA MORELLI (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, do Provimento n. 56/2007 da CGJ e 

determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar a contestação 

apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026938-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CLOVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016969-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (AUTOR(A))

HELDER MASSAAKI KANAMARU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016115-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES (ADVOGADO(A))

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

PABLO JOSE MELATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. QUEVEDO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Diante da informação do AR juntados aos autos, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020134-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA (ADVOGADO(A))

PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO JOAO CANTELLI (EXECUTADO)

AQUARELA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS 

PLASTICAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que a Executada Aquarela do Brasil, mesmo 

devidamente citada, deixou de manifestar no presente feito. Certifico, 

ainda, que o AR da correspondência enviada ao Executado Sergio João, 

retornou sem o devido cumprimento. Desta forma, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Exequente para, no prazo de cinco dias, dar 

andamento ao feito, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026780-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEI FERREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Diante do pedido de extinção dos autos formulado pela autora, impulsiono 

o feito para proceder a intimação do requerido para, no prazo de cinco 

dias, manifestar nos autos. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017839-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029872-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lucio Mauro Dantas (ADVOGADO(A))

AVELINO ALENCASTRO DA CUNHA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007806-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE MARTINS FONTES (ADVOGADO(A))

CASA DOS VIDROS COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIR BORGES DE MELO (EXECUTADO)

 

Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031568-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - ME (EXEQUENTE)
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JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO PIAZZA DAS MANGUEIRAS (EXECUTADO)

 

Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1066177 Nr: 53756-90.2015.811.0041

 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: MARIA JOSE PAULA 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/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 Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 960654 Nr: 5107-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->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:3.127-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do advogado da parte 

requerente para se manifestar sobre petição de fls.194/195 protocolizada 

pela parte requerida referente ao cumprimento de sentença.

Márcia G. Marinho - Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1023026 Nr: 33416-28.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDSP, PAULO CESAR DO PRADO BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 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, 30 de agosto de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1170212 Nr: 40261-42.2016.811.0041

 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: SANDRA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 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.: 1079828 Nr: 1442-36.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARESSA FRANCIELLEN SILVA KNONER, SARA 

EILUCILANE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - 

OAB:16.834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A

 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 manifestar-se, no prazo de 5 dias, 

sobre a petição juntada às fls. 138/139.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 942924 Nr: 56294-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇAO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PEREIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:OAB MT 13737, VENUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:MT 

8.677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de proceder à intimação do advogado da parte requerente para 

juntar o comprovante de pagamento para cumprimento do mandado, eis 

que apenas a guia de pagamento foi protocolizado, impossibilitando o 

encaminhamento do mesmo para central de mandados.

Márcia G. Marinho – Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 959101 Nr: 4424-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANI THEREZINHA HARTMANN, LUDOVICO ANTONIO 

MERIGHI, GIAN CARLO LEÃO PREZA, FABIANA HERNANDES MERIGHI 

PREZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15103-A, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:MT/ 15.103-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelos 

requerentes, ora apelante, ato contínuo, procedo às intimações dos 

apelados, para, querendo, apresentem as contrarrazões ao referido 

recurso.

 Cuiabá - MT, 29 de agosto de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983119 Nr: 15427-09.2015.811.0041

 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: FLINT COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. A. DA SILVA COMERCIO DE OCULOS E 

RELOGIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

NEGATIVO juntado aos autos.

Márcia G. Marinho - Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1142759 Nr: 28586-82.2016.811.0041

 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: PAULO ROBSON PINHEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 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): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1275845 Nr: 315-92.2018.811.0041

 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: SOLANGE MARIA RODRIGUES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S. ORIONE E 

BORGES - OAB:OAB/MT 4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de conciliação para o dia 30/10/2018, às 16:45 horas. 

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada.O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção).Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, informar aos autos o seu endereço eletrônico, conforme art. 

319, do Código de Processo Civil, bem como acostar nova procuração, 

contendo o endereço eletrônico e não eletrônico do advogado da causa, 

de acordo com o art. 287, do mesmo diploma legal.Outrossim, dispõe o art. 

99, § 2º, do Código de Processo Civil:Art. 99.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1166003 Nr: 38375-08.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE MARIA RODRIGUES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S ORIONE E 

BORGES - OAB:OAB/MTA 4.807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Vistos, etc.

Observa-se que, apesar de intimada para comprovar sua hipossuficiência, 

a parte autora quedou-se inerte, razão pela qual INDEFIRO os benefícios 

da Justiça Gratuita e determino que a requerente seja intimada a 

comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1169498 Nr: 39951-36.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INFOAR COMERCIO E SERVIÇOS EM AR 

CONDICIONADO E INFORMÁTICA EIRELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ANTONIAZI UNGARATO 

- OAB:93.283/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Cobrança 

ajuizada por INFOAR Comércio e Serviços em Ar Condicionado e 

Informática Eireli em face de Irene Gomes de Souza e condeno a requerida 

ao pagamento no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), acrescidas de 

correção monetária pelo INPC a partir da citação, juros de 1% ao mês a 

partir do vencimento das parcelas.Condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% 

sobre o valor da condenação.Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1075211 Nr: 57594-41.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAUANI TAINARA BURILLI LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:21410/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo 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.: 995532 Nr: 21218-56.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDICÉIA ROCHA AMÊNDOLA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO CUIABÁ DE ENSINO E CULTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON VANDERLEI GEISS - 

OAB:16.818/MT, STEFANIE ROSA GOMES - OAB:12189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de Adesivo 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.: 998858 Nr: 22977-55.2015.811.0041

 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: JUSÉLIA AUXILIADORA RIBEIRO, EVANDRO LINO 

RIBEIRO, MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVEN ADMINISTRAÇAO E PARTICIPAÇAO 

LTDA, COMATI - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIELE AMORIM VICENTE - 

OAB:18983/MT, LAURA MELISSA LIRA RANGEL MAIA - OAB:10.144, 

LAURA MELISSA LIRA RANGEL MAIA - OAB:10144 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Paulo Humberto Budoia - 

OAB/MT 3.339 - OAB:, Renata Toller Conde - OAB:14.240B

 Vistos, etc.

Considerando a notícia de falecimento da autora, suspendo o feito, 

conforme art. 313, I c/c 689, ambos do Código de Processo Civil.

Determino o cancelamento da audiência.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar a 

existência de herdeiros para a regularização da representação e devida 

habilitação nos autos.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997544 Nr: 22430-15.2015.811.0041

 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: METAL ELETRO LTDA-ME, FERNANDO TUTOMO 

HIRANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE SCB - REDE DOS SERVIÇOS DE CREDITO 

DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.741/MT, RAFAELA SOARES DE SOUSA - OAB:18095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CALDEIRA 

BARBOSA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

à intimação da Parte Requerente para, em cinco dias, manifestar se tem 

interesse na execução da sentença, apresentando planilha de cálculo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 985819 Nr: 16706-30.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO REGIS HENKES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BURITIS CENTRO DE NEGÓCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA, SEVAL SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS VALE DA AMAZONIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO THOMÉ DA CRUZ - 

OAB:13.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT

 Certifico que, a presente audiência foi redesignada para o dia 5/9/2018, 

às 16h45, uma vez que a Juíza está de licença médica.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 336380 Nr: 7289-97.2008.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCSP, PDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADCP

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA DE LUCCA 

CRUDO PHILIPPI, para devolução dos autos nº 7289-97.2008.811.0041, 

Protocolo 336380, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002793-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ANDRADE AMERICANO (ADVOGADO(A))

MARCELO CANDIOTTO FREIRE (ADVOGADO(A))

MRV PRIME XXI INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA VILAS BOAS DO AMARAL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - ( ) ZONA 08_ MANDADO DE EXECUÇÃO (TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL) EXPEDIDO POR ORDEM DO(A) MM. JUIZ(A) DE DIREITO 

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON NÚMERO DO 

PROCESSO: 1002793-90.2017.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 

14.101,02 ESPÉCIE: [COMPRA E VENDA, ESPÉCIES DE TÍTULOS DE 

CRÉDITO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Parte Autora: Nome: MRV PRIME XXI INCORPORACOES SPE LTDA 

Endereço: RUA DOS BEM-TE-VIS, s/n, PARQUE OHARA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78080-340 Parte Ré: Nome: NATALIA VILAS BOAS DO AMARAL 

Endereço: RUA DOS BEM-TE-VIS, 287, bloco E, apt. 110, PARQUE 

OHARA, CUIABÁ - MT - CEP: 78080-340 Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): 

Nome: NATALIA VILAS BOAS DO AMARAL Endereço: RUA DOS 

BEM-TE-VIS, 287, bloco E, apt. 110, PARQUE OHARA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78080-340 FINALIDADE: 1. EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, 

por todo o conteúdo do despacho abaixo transcrito e da petição inicial, 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste 

mandado, bem assim para que Pague, dentro de 03 (três) dias, contados 

da efetiva citação, o Principal e Acessórios Legais, abaixo indicado, sob 

pena de lhe ser(em) penhorado(s) eventual(is) bem(ns) indicado(s) pela 

parte credora, cuja constrição tenha sido deferida pelo Juízo* ou, na falta 

da indicação e respectivo deferimento, tantos bens quanto bastem para a 

satisfação integral da Execução, de acordo com a gradação legal (art. 

652, § 2º e art. 655, caput, ambos do CPC), onde quer que se encontrem, 

ainda que sob a posse, detenção ou guarda de terceiros (art. 659, § 1º, 

do CPC). 2. Em caso de não localização da parte executada para citação, 

o que deverá ser prontamente certificado, PROCEDA-SE ao ARRESTO, 

REMOÇÃO e AVALIAÇÃO de tantos bens, quantos bastem para a 

satisfação do crédito exeqüendo, observando-se a gradação legal ou 

eventual indicação de bens pela parte exeqüente (art. 653 c/c arts. 652, § 

2º, do CPC) e o determinado no parágrafo único do art. 653 do CPC. 3. 

CITADO(S) O(S) EXECUTADO(S), Cientifique-o(s) de que a partir da 

juntada aos autos da primeira via do presente mandado, que deverá ser 

entregue em cartório após a citação, acompanhada da certidão inerente a 

esse ato, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para, opor, querendo, 

Embargos do Devedor, independentemente da realização ou não da 

penhora, de modo que a contagem do prazo, quando se tratar de 

litisconsórcio passivo, obedecerá ao disposto no art. 738, § 1º, do CPC. 4. 

Decorrido o prazo de 03 (três) dias (art. 652, caput), sem efetivo 

pagamento, munido da segunda via do mandado, PROCEDA-SE, de 
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imediato, à PENHORA e AVALIAÇÃO de bens do(s) Executado(s), 

lavrando-se o respectivo Auto e de tais atos, intimando-se, na mesma 

oportunidade, o(s) executado(s) . 5. Na hipótese de ser(em) penhorado(s) 

bem(ns) imóvel(eis) e sendo a parte devedora casada, Intime-se também o 

respectivo cônjuge. 6. Não localizada a parte executada para o fim de 

intimá-la da penhora, o oficial certificará detalhadamente as diligências 

realizadas, caso em que o juiz poderá dispensar a intimação ou 

determinará novas diligências. 7. O(s) bem(ns) penhorado(s) será(ão), em 

regra, REMOVIDO(S) e preferencialmente depositado(s) em mãos do(s) 

depositário(s) elencado(s) nos incisos I, II ou III, do art. 666, do CPC, 

facultando-se, desde que exista expressa anuência do(s) Exeqüente(s) 

ou nos casos de difícil remoção, o depósito em mãos do(s) Executado(s), 

sob compromisso de depósito judicial. 8. Na hipótese de penhora de 

imóvel, em regra, o depósito recairá na pessoa do(s) Executado(s), que 

poderá(ão) recusar expressamente o encargo se não tiver condições 

práticas de zelar pela guarda e conservação do bem. 9. As despesas de 

remoção deverão ser antecipadas pela parte Exeqüente. Ademais, o 

oficial de justiça deverá observar as disposições contidas nos artigos 

649, 659, §§ 2º ao 5º, 660, 680 c/c 681, todos do CPC. 

DESPACHO/DECISÃO: EM ANEXO VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO E CUSTAS TOTAL PARA PAGAMENTO: R$ 

R$ 14.101,02 OBSERVAÇÕES: a) No caso de integral pagamento no prazo 

de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade. b) O 

executado pode, no prazo de 10 (dez) dias após intimado da penhora, 

requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove 

cabalmente que a substituição não trará prejuízo algum ao exeqüente e 

será menos onerosa para ele devedor (art. 17, incisos IV e VI, e art. 620); 

c) No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

inclusive custas e honorários de advogado, poderá o executado requerer 

seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. 

d) Os embargos do executado, em regra geral, não terão efeito 

suspensivo, de modo que o juiz poderá, a requerimento do embargante, 

atribuí-lo quando, sendo relevantes seus fundamentos, 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. e) A eventual concessão de 

efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de penhora e de 

avaliação dos bens. f) quando o excesso de execução for fundamento 

dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que 

entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição 

liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. g) a 

oposição de embargos protelatórios implicará na incidência de multa em 

favor da parte credora no valor correspondente de até 20% (vinte por 

cento) do crédito em execução. CUIABÁ, 30 de agosto de 2018. Assinado 

Digitalmente DANILO GUSMAO PINHEIRO DUARTE Gestor de Secretaria

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021234-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA DOS REIS ARAUJO DEZIDERIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Processo nº 1021234-22.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Maria Reis Araújo Deziderio em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Consta do despacho – ID. 9208482, que foi determinado a 

intimação da parte autora para emendar a inicial, juntando aos autos os 

documentos indispensáveis para a propositura da ação. Devidamente 

intimada, a autora deixou transcorrer in albis o prazo, conforme consta da 

certidão – ID. 11571168. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Pois bem. Observa-se dos autos que embora 

regularmente intimada, a parte autora não cumpriu a determinação 

proferida por esse juízo. Sobre o tema, disciplina o art. 321, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial. Portanto, levando-se em consideração a 

determinação (ID – 9208482), e considerando a desídia do patrono da 

parte autora, que deixou de atender referida determinação, 

impossibilitando, pois, o processamento da presente ação, não resta 

alternativa a não ser a extinção do feito. Desta feita, em atendimento ao 

art. 1º, § 3º da Resolução 021/2011 do Tribunal Pleno INDEFIRO a petição 

inicial, e por consequência, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c 320 e 

321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo, inclusive no distribuidor. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000713-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO JOSE MARQUES DOS REIS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para manifestar acerca 

de certidão de ID. 15068657, bem como dar o devido prosseguimento ao 

feito, sob as penas da lei. Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018 Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013206-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILMA MARIA DE CAMPOS MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013206-31.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ILMA 

MARIA DE CAMPOS MAGALHAES Vistos etc. Segue informações 

encaminhadas via malote digital, concernente ao RAI.n.1009717-12.2018. 

No mais, cumpra-se a liminar de busca e apreensão. CUIABÁ, 30 de 

agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013919-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013919-06.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RAFAEL DE 

OLIVEIRA COTRIM DIAS Vistos etc. Segue informações concernentes ao 

RAI.n.1008773-10.2018, encaminhadas via malote digital. No mais, 

cumpra-se a liminar de busca e apreensão. CUIABÁ, 30 de agosto de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1020936-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIETE COSTA NEGREIROS (AUTOR(A))

GILMAR GOMES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Inobstante constou na certidão de id. 15071442 e 15071475, 

de 30.08.2018, informo que a data correta para realização da perícia é 

22.10.2018, às 14h30, conforme decisão de id. 15070700, de 30.08.2018. 

Assim, a fim de evitar prejuízo à parte Requerente, procedo a intimação 

também da presente certidão. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário 

Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1018221-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA BORGES (AUTOR(A))

Carlos Alberto Pieper Espinola (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora, para no prazo legal, 

apresentar impugnação. Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018 Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1018545-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA BENEDITA DA SILVA DEMETRIO (AUTOR(A))

Carlos Alberto Pieper Espinola (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora, para no prazo legal, 

apresentar impugnação. Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018 Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019814-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel (ADVOGADO(A))

ANTONIO STEFANE FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JULIANA ROCHA FIGUEREDO (REQUERIDO)

GUSTAVO EMANUEL PAIM (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SILVANDIR TARTARI (REQUERIDO)

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora, bem como da parte 

requerida, Silvandir Tartari e Juliana Rocha Figueiredo, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o Recurso de Apelação de ID 

14652364 . Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018 Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1018816-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA BENEDITA DA SILVA DEMETRIO (AUTOR(A))

Carlos Alberto Pieper Espinola (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora, para no prazo legal, 

apresentar impugnação. Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018 Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1019565-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA BENEDITA DA SILVA DEMETRIO (AUTOR(A))

Carlos Alberto Pieper Espinola (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora, para no prazo legal, 

apresentar impugnação. Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018 Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 923867 Nr: 45754-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO - 

OAB:270.628 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor da certidão de fls. 57, intimo o exequente para que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo sem a manifestação da parte interessada, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para manifestar-se em 

igual prazo, sob a mesma admoestação.

Empós, decorrido o prazo sem a manifestação, retornem-me os autos 

conclusos para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 835090 Nr: 40297-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO LOBO BARBOSA

 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:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 94.Assim, a extinção do feito é medida que se impõe.Nesse 

sentido:“PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 267, III, IV E VI, DO CPC. ABANDONO. 1. 

Quando o autor, mesmo depois de realizada a intimação pessoal e de seu 

patrono, não atende ao comando judicial, a extinção do processo é medida 

que se impõe. 2. Recurso conhecido e improvido. Sentença 

mantida.”(TJ-DF - APC: 20141310008536 DF 0000827-03.2014.8.07.0017, 

Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 

10/12/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

16/12/2014 . Pág.: 389) Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Cobrança, ajuizada 

por BANCO BRADESCO S/A em face de EUGENIO LOBO BARBOSA, o que 

faço com amparo legal no artigo 485, inciso III, do CPC.Transitada 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.: 1027080 Nr: 35401-32.2015.811.0041
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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: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A- CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXÍMIA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, 

NÍVIO BRAZIL COUCHE MELHORANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Às fls. 67/69 as partes apresentaram acordo, pugnando pela extinção do 

feito.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, IV do NCPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, “I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido;”

Feitas essas considerações, HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, o que faço com amparo legal 

no artigo 487, inciso III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil.

Após o transito 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.: 810043 Nr: 16543-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO MARTINEZ FACCIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 90, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Quanto ao pedido de baixa na restrição judicial, faço constar que não há 

determinação judicial nesse sentido.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1089591 Nr: 6032-56.2016.811.0041

 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 ITAU VEICULOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREMIVAN DE SOUZA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO GUENDA - 

OAB:101856/SP, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/MT, MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI - 

OAB:13266

 Nos termos da decisão de fls. 76/76-verso, bem como, ante a inércia da 

parte Requerente, certificada às fls. 79, procedo a intimação da parte 

Requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se requerendo o 

que entender de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 913081 Nr: 38915-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA VICUNÃ PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:MT/ 14.961, UBIRAJARA GALVÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:2528/MT, UBIRAJARA GALVÃO DE OLIVEIRA JUNIOR 

- OAB:15.978-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A OAB/MT

 Nos termos do despacho de fls. 155, PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS 

PARTES PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, 

MANIFESTAREM-SE ACERCA DO CÁLCULO DE FLS. 160.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 845472 Nr: 49173-33.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DA SILVA CHORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARIELA MIORANZA THOME - 

OAB:21036/O, MARCIO RIBEIRO ROCHA - OAB:13281/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9708-A, RODRIGO FRASSETTO GÓES - OAB:17981-A/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por LUZIA DA SILVA CHORES 

em face de ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A), e condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de 

cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência 

judiciária. Transitada em julgado, proceda-se conforme orientação da CGJ, 

no que tange a multa fixada em audiência em favor do Estado, que 

confirmo nesta oportunidade e, sem manifestação das partes, arquive-se, 

com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 845472 Nr: 49173-33.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DA SILVA CHORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARIELA MIORANZA THOME - 

OAB:21036/O, MARCIO RIBEIRO ROCHA - OAB:13281/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9708-A, RODRIGO FRASSETTO GÓES - OAB:17981-A/MT

 Vistos etc.

Ante a comprovação, às fls. 125 do apenso, da cessão de crédito 

noticiada, determino a alteração do polo passivo para Itapeva VII 

Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não 

Padronizados.

No mais, segue sentença em 16 laudas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 940524 Nr: 54874-38.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: NELSON FERREIRA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO NACIONAL FORD LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE DE MELO ALMEIDA - 

OAB:6762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:OAB/SP 208972

 Intimação da Parte Autora para contrarrazoar às fls. 212/214 , no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 864554 Nr: 5263-19.2014.811.0041

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA DA SILVA CHORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O, VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - OAB:17680

 Vistos etc.

Segue cópia da sentença prolatada nos autos código 845472 em apenso.

Ante a comprovação de fls. 125, DEFIRO o pleito de substituição do polo 

ativo por ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.

Todavia, observo que, não obstante as diversas intimações para o 

depósito de diligência, a parte autora assim não procedeu, tanto que até 

esta data nunca houve a tentativa de cumprimento da liminar de fls. 33/34, 

cuja ordem foi reiterada às fls. 93.

Desta feita, ante o disposto nas certidões de fls. 104 e de fls. 163, 

determino a intimação pessoal da autora, via correio com aviso de 

recebimento (endereço de fls. 108), para 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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 875219 Nr: 13574-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIDE MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em primeiro lugar procedo a baixa do RENAJUD de fls. 64.

Faço constar que, não obstante o CPC em vigor disponha que as 

sentenças prolatadas devem obedecer, preferencialmente, a uma ordem 

cronológica de conclusão, destaco que esta ação se amolda às exceções 

elencadas no § 2º, inciso IV, do art. 12 do CPC.

Assim, segue sentença em três laudas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 875219 Nr: 13574-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIDE MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 manifestar nos autos, conforme se infere da certidão de fls. 109.Desta 

feita, a extinção é a medida que se impõe.Vejamos o precedente 

jurisprudencial sobre o assunto:APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DO PROCESSO, PELO 

EXEQUENTE, POR MAIS DE 30 DIAS - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA - 

INÉRCIA DEMONSTRADA - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA 

MANTIDA.Demonstrada a inércia e o abandono do processo, pelo autor, 

por mais de 30 dias, bem como a realização da intimação pessoal exigida 

pela regra do §1º, do art. 485, III, do Novo CPC, é mesmo caso de extinguir 

a ação, sem resolução do mérito, por abandono. (Ap 41197/2018, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)APELAÇÃO – AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – CUMPRIMENTO DO ART. 

485, III E § 1º, DO CPC - RÉU NÃO CITADO - INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA N. 240 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.Intimado o advogado 

via DJE para dar seguimento ao feito, e pessoalmente o autor, sem que 

haja nenhuma manifestação, impõe-se a extinção por abandono da causa 

– art. 485, III e §1º, do CPC.A Súmula n. 240 do STJ é inaplicável quando o 

réu não for citado. (Ap 40942/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, 

Publicado no DJE 18/06/2018) Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução por Título 

Extrajudicial ajuizada por BANCO SAFRA S/A em face de LUCIDE MARIA 

DA SILVA, o que faço com amparo legal no artigo 485, inciso III, do Código 

de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

anotações e baixas de praxe.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 719252 Nr: 14930-34.2011.811.0041

 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: BANCO FINASA BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONIZIO NOGUEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153.447- SP, HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA - 

OAB:23569/SP, OTAVIO SIMPLICIO KUHN - OAB:14238/MT, RAPHAEL 

NEVES COSTA - OAB:225061/SP, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 87/89.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 

87/89, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 958482 Nr: 4169-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELINA SOFIA DE CAMARGO BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO BONSUCESSO S/A, 

BANCO PANAMERICANO S/A, BANCO DAYCOVAL S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARIELA MIORANZA THOME - 

OAB:21036/O, MARCIO RIBEIRO ROCHA - OAB:13281
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIS AUDI ESPINELA - 

OAB:198.153 SP, FELICIANO LYRA MOURA - OAB:15.758-A/MT, FELIPE 

ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:22.131-A/MT, FLAVIA ALMEIDA 

MOURA DI LATELLA - OAB:109730 , LEONARDO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103997/MG, Maria Fernanda Barreira de Faria Fornos - 

OAB:198.088, MARIA FERNANDA BARREIRA DE FARIAS FORNOS - 

OAB:198.088, Rodrigo Veneroso Daur - OAB:102.818/MG

 Intimação da parte Requerida para, no prazo de 05 (cinco )dias trazer nos 

autos, documentos em anexo com defeito na Petição do PEA: 

1328752-Dia:27/08/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 802785 Nr: 9248-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENIA MARA CORONEL DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, depositar a 

diligência para desentranhamento de mandado no endereço de fls.86, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIIAL 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.: 1289369 Nr: 4725-96.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.F. DA SILVA EIRELLI ME, GRACIELLE 

FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO de 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Tendo em vista o teor da petição de fls. 58, bem como o contido na 

certidão de fls. 56, devolva-se a missiva ao Juízo de origem com as 

nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1135149 Nr: 25149-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA JUARA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Tendo em vista o teor da petição de fls. 74, devolva-se a missiva ao Juízo 

de origem com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 772381 Nr: 25487-46.2012.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCAMOVEIS COMERCIAL LTDA, LUIS 

ROBERTO GUEDES, GILMAR LUIZ GUEDES, JOSÉ GERALDO GUEDES, 

CLAUDIA ANDREA CARVALHO GUEDES, LAURA MARCIA GUERRA 

ANTUNES GUEDES, SIMONI ZAMPIERI GUEDES, GERALDO LUIZ GUEDES, 

VANDERLEI APARECIDO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:15763-A/PA, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Vistos etc.

Por verificar que esta ação foi distribuída aos 20/07/2012 e a citação 

editalícia com a primeira publicação apenas em 28/02/2018, bem assim ao 

se ter em vista o disposto às fls. 70, 83, 87, 101, 109,123, 124,133,180 e 

187, intimo a parte autora via publicação no DJE e em seguida a parte ré 

por meio de vista à Defensoria Pública, para se manifestar na forma do art. 

487, parágrafo único, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 813883 Nr: 20356-56.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, LUZIA ANGELICA A. GONÇALVES - 

OAB:9.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, intimo os causídicos do requerente para, no prazo de 15 

dias cumprir com exatidão o constante nos dois primeiros parágrafos da 

decisão de fls. 69, sob pena de aplicação da multa de 10% do valor da 

causa em favor do Estado, conforme disposto no artigo 77, inciso IV, § 2º 

do CPC.

Da análise dos autos constata-se que o requerido não foi localizado até o 

momento.

Desta feita, ante o teor da certidão de fls. 85, 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.

Não obstante tratar-se de ação de cobrança, em virtude da modalidade de 

citação editalícia, deixo de designar audiência de conciliação.

Tudo cumprido, proceda-se a conclusão do processo ao gabinete para as 

demais deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 764752 Nr: 17410-48.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULTRABRAS MÓVEIS E COLCHÕES LTDA, 

MUNDO DOS COLCHÕES LTDA, LUIS ROBERTO GUEDES, JOSÉ GERALDO 

GUEDES, CLAUDIA ANDREA CARVALHO GUEDES, LAURA MARCIA 

GUERRA ANTUNES GUEDES, GILMAR LUIZ GUEDES, VANDERLEI 

APARECIDO GUEDES, GERALDO LUIZ GUEDES, SIMONI ZAMPIERI 

GUEDES, CLAUDETE CLEMENTINO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO 

RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, WÁLLACE ELLER 

MIRANDA - OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, indefiro a alteração do polo ativo da ação ante a 

ausência de comprovação da cessão do contrato objeto da ação (fls. 

24/29), bem como o pedido de fls. 160 haja vista as pesquisas realizadas 

por meio do sistema Infojud.

Ademais, da análise dos autos constata-se que nenhum dos requeridos 

foi localizado até o momento.

Desta feita, oficie-se requerendo a devolução dos mandados de nº 

598122, 598125, 598123 e 598124.

Em caso de retorno infrutífero, em celebração ao princípio da celeridade 

processual, tratando-se de processo da meta que se arrasta há mais de 

seis anos, bem como, a mudança de posicionamento deste juízo, 

proceda-se a citação editalícia dos requeridos nos termos do artigo 257, 

inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Não obstante tratar-se de ação de cobrança, em virtude da modalidade de 

citação editalícia, deixo de designar audiência de conciliação.

Tudo cumprido, proceda-se a conclusão do processo ao gabinete para as 

demais deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 126153 Nr: 14314-40.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RODRIGUES URSINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELICÁSSIA DE ARRUDA JAUDY 

SIQUEIRA - OAB:4.672/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.O exequente pugnou pela realização de Bacenjud às fls. 

77/79.Pois bem, É sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 

depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC/2015), obtendo, assim primazia 

em relação aos demais.Assim, não há dúvida de que o 

ARRESTO/PENHORA on line é a principal modalidade executiva destinada 

à execução pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la ao 

exequente.Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até 

a verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil/2015. Verifico 

do extrato em anexo que o referido procedimento sobejou 

inexitoso.Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição 

de bens dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi 

lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados 

aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao 

processo e prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do 

crédito do credor.Procedo à pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção 

das últimas declarações de renda e bens do(s) executado(s), vejamos os 

precedentes jurisprudenciais sobre o assunto,Consigno que as 

declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos 

XXXVIII).Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, sob pena de SUSPENSÃO os termos do art. 921 do 

CPC/2015.No mais, aguarde-se o deslinde dos embargos em 

apenso.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1014315 Nr: 29481-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN HENRIQUE DE ALMEIDA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, JOSÉ HENRIQUE S. VIGO - OAB:17.074A/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 XXXVI). Com efeito, intimo o exequente para que se 

manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens 

passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo, sob pena de extinção. Ademais, ante 

a localização do novo endereço do executado, expeça-se Carta 

Precatória à Comarca de Juína/MT, com o prazo de 90 dias, para a 

realização da CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO do executado RENAN 

HENRIQUE DE ALMEIDA MEDEIROS. Ato contínuo, intimo o exequente para 

que proceda ao recolhimento da guia de distribuição da missiva, que 

deverá ser emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). Em seguida, proceda-se ao 

seu envio à Comarca de Juína/MT, via Malote Digital. Após, intime-se o 

exequente pessoalmente, via correio com A.R para que se manifeste em 

05 dias, sob a mesma admoestação. Com a juntada do A.R e sem 

manifestação, venham-me conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 757935 Nr: 10146-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELÚCIA BELO GALINDO SAAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carteira Nacional de Habilitação do executado, bem como a apreensão de 

seu passaporte, até pagamento do débito exequendo. Aduzem os 

advogados do paciente, em síntese, que a coação é ilegal e afetará o 

direito de locomoção, garantido constitucionalmente. Assim, requerem a 

concessão de liminar para imediata devolução do passaporte e o 

afastamento da suspensão do direito de dirigir veículos automotores. Em 

que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, 

deve-se considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a 

Constituição Federal, que em seu art. 5º, XV, consagra o direito de ir e vir. 

Ademais, o art. 8º, do CPC/2015, também preceitua que ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a eficiência do 

processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

d e v e n d o  a i n d a  r e s g u a r d a r  e  p r o m o v e r 

,origem:4001386-13.2013.8.26.0011, Relator: MARCOS RAMOS).De fato, 

vislumbra-se dos autos que foram exauridos os meios 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 exequente, todavia, ante a 

inexistência de indícios de ocultação ou dilapidação patrimonial por parte 

da executada e por tudo que dos autos consta, sobejou clarividente que o 

requerimento formulado pelo exequente às fls. 108 quanto à apreensão do 

passaporte, cancelamento da CNH e cancelamento de eventuais cartões 

de crédito da devedora não merece prosperar, razão pela qual INDEFIRO o 

pleito.Por fim, MANTENHO a SUSPENSÃO de fls. 106vº.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 758842 Nr: 11106-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX BENEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT, RAFAELE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:13214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 90, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Quanto ao pedido de baixa na restrição judicial, faço constar que não há 

determinação judicial nesse sentido.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 389383 Nr: 24781-68.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. MARCIA DE SOUZA ME, STELA MARCIA DE 

SOUZA, MARCOS MAURILIO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos, etc.

O nobre curador especial refutou as arguições do exequente por negativa 

geral (fls. 90).

Pois bem.

Não obstante o teor da petição de fls. 90 vislumbro que não foi apontada 

nenhuma irregularidade na formação do presente feito, devendo este, 

portanto, ter regular prosseguimento.

Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do 

credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens imóveis do(s) executado(s) passíveis de serem 

penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).

Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1282768 Nr: 2559-91.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, insta consignar que em razão da defesa dos 

executados ter sido apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de 

Curador Especial, não há que se falar em custas processuais.

Ademais, nos termos do artigo 919 do Código de Processo Civil que, "1º O 

juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes", assim, uma vez não preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO estes Embargos à Execução SEM o efeito 

suspensivo.

Ademais, intimo o embargado, por meio de publicação, via DJE, para 

impugnação no prazo de em 15 dias.

Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, 

intime-se o embargante para manifestação no mesmo prazo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1285566 Nr: 3442-38.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO RODRIGUES URSINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, insta consignar que em razão da defesa dos 

executados ter sido apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de 

Curador Especial, não há que se falar em custas processuais.

Ademais, intimo o embargado, por meio de publicação, via DJE, para 

impugnação no prazo de em 15 dias.

Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, 

intime-se o embargante para manifestação no mesmo prazo.

Sem prejuízo, procedo à inclusão dos patronos do Banco no sistema 

Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 394005 Nr: 29437-68.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEI DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896, LUIZ FERNANDO 

BARRETO MARTINS - OAB:21306/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B

 Vistos, etc.

Considerando-se o silêncio do Banco certificado às fls. 130, HOMOLOGO 

o cálculo de fls. 118/126, bem como o intimo, via DJE, para que promova 

ao pagamento do valor descrito às fls. 126 (devidamente atualizado na 

data do pagamento), no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa 

e honorários advocatícios em 10% do valor do débito, nos termos do art. 

523 do NCPC, SOB PENA DE BLOQUEIO ON-LINE.

Com o depósito vinculado aos autos, nos termos do Provimento nº 68/2018 

– CNJ e, em virtude da uniformização dos procedimentos referentes ao 

levantamento de depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado 

útil do processo, o deferimento de levantamento de depósitos judiciais 

(decisões monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à 

intimação da parte adversa para manifestação.

 Assim, intimo o Banco via DJE, para que se manifeste em 15 dias.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Após, retornem-me os autos conclusos para expedição do necessário 

Alvará Judicial em nome de BERNARDINO, KROMINSK E XAVIER 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ Nº 10.888.920/0001-41, AGÊNCIA Nº 

0686, OPERAÇÃO Nº 003, CONTA CORRENTE Nº 3297-8, CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL (104).

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 716041 Nr: 10195-55.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DA COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O Banco exequente pugnou pela suspensão do feito nos termos do artigo 

921 do CPC/2015 (fls. 60), todavia, tal pleito não se amolda nos requisitos 

exigidos para tal, razão pela qual o INDEFIRO.

Assim, INTIMO o exequente para que se manifeste acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, 

e/ou requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias, tudo sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse.

 Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1166753 Nr: 38702-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO HENRIQUE TEIXEIRA MARTINS 

RIBEIRO

 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:

 Vistos.

Junte-se a petição PEA 1327484 que encontra-se na capa dos autos.

Trata-se os autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de LEANDRO HENRIQUE TEIXEIRA MARTINS 

RIBEIRO.

Conforme determina o artigo 924, inciso II 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 a ser 

juntada, onde é possível vislumbrar o acordo firmado entre as partes, em 

que pugnam as mesmas pela extinção do feito nos termos do artigo 924, 

incisos II JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução de Título 

Extrajudicial, nos termos do artigo 924 inciso II do código de processo civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 764584 Nr: 17239-91.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI DE ALMEIDA, ELI DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vê-se dos autos que a IRESOLVE se manifestou às fls. 116/129, 

requerendo a sua inclusão no polo ativo da ação em razão da cessão dos 

créditos, contudo, deixou de fazer prova do alegado. Assim, ante a 

ausência de comprovação de cessão de créditos noticiada, intimo os 

causídicos cadastrados nos autos para que tragam aos autos a prova da 

referida cessão no prazo de 15 dias.

Ante a juntada da cópia da matrícula - fls. 114, INTIMO o exequente para 

que se manifeste no prazo de 15 dias, quanto à manutenção do pleito de 

penhora do imóvel nº 48.243, haja vista trata-se de único bem, 

SALIENTANDO, que o prosseguimento dos atos expropriatórios ocorrerão 

por sua conta e risco e, ao fim confirmada essa situação fática 

(impenhorabilidade, se for o caso), posto que as informações dos autos, 

encaminham para essa realidade, conforme declaração da DRF que foi 

arquivada em pasta própria nº XVII.

Após, tudo cumprido, a SUSPENSÃO do feito nos termos do art. 921 do 

CPC/2015 é a medida que se impõe.

 No mais, aguarde-se o deslinde dos autos em apenso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1005256 Nr: 25643-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJ COMERCIO DE VESTUARIOS E 

ACESSORIOS LTDA ME, MARION SILVA METELLO, JOSANDA CABRAL 

ALVES, FERNANDA PATRICIA CABRAL ALVES METELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Com o fito de evitar a desvalorização do montante bloqueado, procedo à 

transferência para a Conta de Depósitos Judiciais e, não obstante o teor 

do Ofício nº 47/2016-DDJ e Resolução nº 011/2014 – TP oficie-se à Conta 

de Depósitos Judiciais para regularização e vinculação dos valores 

contidos no ID nº 072018000011282165 (extrato em anexo).

Ademais, intimo o exequente para que informe seus dados bancários no 

prazo de 15 dias, após, conclusos para intimação nos termos do 

Provimento nº 68/2018 do CNJ e expedição de Alvará.

Expeça-se o regular edital de citação da executada JOSANDA CABRAL 

ALVES, com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 

257, inciso 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.

Tudo cumprido, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 366110 Nr: 4658-49.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE SOARES, JOAO BATISTA 

BOTELHO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIRA FANCISCA DE 

OLIVEIRA - OAB:12373/O, ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA - OAB:

 Vistos, etc.

Ante o decurso do prazo quanto a intimação de fls. 55, arquivem-se os 

autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1147534 Nr: 30633-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, JOÃO 

BORGES DE OLIVEIRA JÚNIOR, LAZARO QUEIROZ BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, com fundamento no princípio da preservação da empresa, 

insculpido no art. 47 da Lei 11.101/15, DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

processar e julgar o presente feito, determinando a remessa dos autos, 

com as nossas homenagens, ao nobre Juízo da 1ª Vara Cível (Falências e 

Recuperação Judicial) procedendo-se às baixas e anotações necessárias 

neste Juízo. Intimem-se as partes desta decisão. Cumpra-se com 
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URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 835198 Nr: 40406-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

TELEBORBA LTDA, LEÔNIDAS FREITAS AMORIM, LILIAM MARIA DE 

ALMEIDA NEVES, ENIO PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17980-A, 

WÁLLACE ELLER MIRANDA - OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vislumbra-se dos autos que o exequente comprovou a cessão informada 

às fls. 105/107, desta feita, proceda-se à anotação na capa e demais 

registros quanto à alteração no pólo ativo, com a inclusão de ATIVOS S/A 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

Outrossim, cumpra-se a parte final da decisão de fls. 108, qual seja, “(...) 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

homenagens de estilo, em face da apelação apresentada (...)”.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 751840 Nr: 3624-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH ALEXANDRA DIAS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição 

de bens dos devedores passíveis de serem 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 

XXXVIII).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 SUSPENSÃO do feito é a medida que 

se impõe. No mais, aguarde-se o deslinde nos autos dos embargos em 

apenso.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 29447 Nr: 1664-68.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANGELISTA E SOUZA GÊNEROS 

ALIMENTICIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONOIR MIGUEL DE OLIVEIRA 

- OAB:3571/MT

 Vistos, etc.

Ante a quitação da dívida informada às fls. 183/184, a extinção do feito é a 

medida que se impõe.

 Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação, nos termos do artigo 

924, inciso III do Código de Processo Civil.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se, procedendo às anotações 

e baixas devidas.

Sem prejuízo, procedam-se às baixas de eventuais restrições/penhoras 

contidas nos autos.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1101534 Nr: 11136-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT FOMENTO - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEVAL SAMPAIO ANDRADE, JOCEVAL 

SAMPAIO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10028, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias, 

manifestar-se acerca da petição de fls. 68/71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 777385 Nr: 30746-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUTIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 

- ME, UBIRATAN ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vê-se dos autos que a IRESOLVE se manifestou às fls. 118/131 

requerendo a sua inclusão no polo ativo da ação em razão da cessão dos 

créditos, contudo, deixou de fazer prova do alegado. Assim, ante a 

ausência de comprovação de cessão de créditos noticiada, intimo os 

causídicos cadastrados nos autos para que tragam aos autos a prova da 

referida cessão no prazo de 15 dias.

Em caso de silêncio, DEFIRO os requerimentos de fls. 84 e 103 para a 

SUSPENSÃO do feito nos termos do art. 921 do CPC/2015.

No mais, aguarde-se o deslinde dos autos em apenso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1080745 Nr: 1911-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRIVELLARO E SILVA LTDA - ME, LUIZ 

AUGUSTO CRIVELLARO, FABIO ACACIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do Ofício de fls. 83, dando o devido prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 797147 Nr: 3516-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO PIERUCCI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MS 5.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação da parte autora para, no prazo de 05(cinco)dias, manifesta 

acerca do AR de fls. 169, dando o devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 330845 Nr: 2391-41.2008.811.0041

 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 FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAISSON PEREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 18.678-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, intimo o requerente para, no prazo de 15 dias 

esclarecer o motivo pelo qual efetuou o depósito de fls. 163, ressaltando 

que indefiro o pleito de fls. 162 haja vista que totalmente divorciado da 

realidade fático-processual, bem como o de fls. 170 considerando que a 

ação foi interposta em 08/02/2008, ou seja, há mais de 10 anos.

 No mais, em regular impulso oficial procedo a pesquisa dos atuais 

endereços dos genitores do de cujus, ocasião em que obtive êxito 

(extratos em anexo).

Desta feita, citem-se os herdeiros ascendentes do falecido, Airton 

Santana Pereira Borges e Jovanir Santos Borges, via mandado, a ser 

cumprido no endereço: Rua Marambaia, Nº 312, Bairro Pedregal, 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 e manutenção do montante 

indisponibilizado.

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.

Outrossim, em caso de pedidos protelatórios que não tenha o condão de 

superar os atos acima, dará azo a aplicação da multa do artigo 77 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 905217 Nr: 34266-19.2014.811.0041

 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): SELMA DE SOUZA BRANDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 70/71.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 

70/71, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 318107 Nr: 21010-53.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WISLEY GREESLER FACUNDIM

 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: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 (...) Saliento que as declarações foram regularmente arquivadas em pasta 

própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos 

Sigilosos XXXVIII). 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.: 72151 Nr: 3609-85.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO JACQUES COTRIM DIAS, NELI TEREZINHA DE 

OLIVEIRA COTRIM DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE SOUZA CORREIA - 

OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:RO/ 4.937

 Nos termos da decisão de fls. 900, PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, manifestarem-se acerca 

do laudo pericial complementar às fls. 902/922.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 779553 Nr: 33027-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAGIO CHAGAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CARNES E BUFFET LTDA, SORAYA MARANHÃO BAGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES 

- OAB:10.220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/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 XXXVIII). 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 SUSPENSÃO do 

feito é a medida que se impõe. No mais, aguarde-se o deslinde nos autos 

dos embargos em apenso. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 812888 Nr: 19369-20.2013.811.0041

 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
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO APOLINARIO DA SILVA

 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:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 86/87.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 

86/87), dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 788011 Nr: 41944-56.2012.811.0041

 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): LUIZ CARLOS ROCHA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:16168-AMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO NOVAES ANDRADE - 

OAB:OAB/SP 187.479

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 98/99.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 

98/99, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 809716 Nr: 16202-92.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER RIBEIRO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, FERNANDO H. LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 12.409-A, LUZIA ANGÉLICA A GONÇALVES - 

OAB:10.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados por BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A 

em face de WALTER RIBEIRO BUENO, condenando o réu ao pagamento de 

R$ 49.041,34, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da 

citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da 

ação.Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa. Transitada 

em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações 

e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 854644 Nr: 57174-07.2013.811.0041

 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): JORGE SZABLEWSKI, MAIRA TAISA MACIEL 

SZABLEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA SILVA SPERANCETTA 

- OAB:OAB/PR 22.234, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 De tal sorte, NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios.No mais, SEGUE 

SENTENÇA em 07 laudas, digitadas e rubricadas no anverso.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 854644 Nr: 57174-07.2013.811.0041

 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): JORGE SZABLEWSKI, MAIRA TAISA MACIEL 

SZABLEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA SILVA SPERANCETTA 

- OAB:OAB/PR 22.234, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados por BANCO DO BRASIL S/A em 

face de JORGE SZABLEWSKI e MAIRA TAISA MACIEL SZABLEWSKI, 

condenando os réus ao pagamento de R$ 67.416,77, corrigido com juros 

de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo 

INPC, contado do ajuizamento da ação, e mantenho a multa fixada ao autor 

na audiência de fls. 184.Condeno os réus ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa, o que suspendo pelo prazo de 05 anos, em vista de 

a concessão das benesses da assistência judiciária. Transitada em 

julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e 

baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 840348 Nr: 44750-30.2013.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTICORES TINTAS E MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA-ME, NERY MOREIRA SALAZAR, ROSIMEIRE EMILIO 

FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, 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:

 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. 118. 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 
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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 Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1282764 Nr: 2556-39.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAGIO CHAGAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES E 

BUFFET LTDA, SORAYA MARANHÃO BAGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOC. DO CENTRO NORTE DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARVALHO DIAS - 

OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BÍSNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:16.208/MT, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 Vistos, etc.

Nos termos do artigo 919 do Código de Processo Civil que, "1º O juiz 

poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes", assim, uma vez não preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO estes Embargos à Execução SEM o efeito 

suspensivo.

Ademais, intimo o embargado, por meio de publicação, via DJE, para 

impugnação no prazo de em 15 dias.

Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, 

intime-se o embargante para manifestação no mesmo prazo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1278102 Nr: 1260-79.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINAS SUL ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA, JOSÉ 

ADELSON SOARES DE ASSIS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, insta consignar que em razão da defesa dos 

executados ter sido apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de 

Curador Especial, não há que se falar em custas processuais.

Ademais, nos termos do artigo 919 do Código de Processo Civil que, "1º O 

juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes", assim, uma vez não preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO estes Embargos à Execução SEM o efeito 

suspensivo.

Ademais, intimo o embargado, por meio de publicação, via DJE, para 

impugnação no prazo de em 15 dias.

Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, 

intime-se o embargante para manifestação no mesmo prazo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1275975 Nr: 372-13.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUTIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME, 

UBIRATAN ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 7161

 Vistos, etc.

Nos termos do artigo 919 do Código de Processo Civil que, "1º O juiz 

poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes", assim, uma vez não preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO estes Embargos à Execução SEM o efeito 

suspensivo.

Ademais, intimo o embargado, por meio de publicação, via DJE, para 

impugnação no prazo de em 15 dias.

Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, 

intime-se o embargante para manifestação no mesmo prazo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 799355 Nr: 5774-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA DE JESUS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados estes autos de nº. 5774-51.2013.811.0041, código 

nº. 799355, que move HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO em 

face de JULIANA DE JESUS DE SOUZA.

 Tratam-se os autos de Ação de Execução de Título Judicial ajuizada por 

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO em face de JULIANA DE 

JESUS DE SOUZA, todos qualificados nos autos em referência, 

objetivando o requerente o recebimento de R$ 53.755,78 (14/02/2013).

Às fls. 80 determinou-se a citação da requerida para efetuar o pagamento 

no valor constante na inicial, ou opor embargos em 15 dias, e às fls. 119 a 

requerida foi citada.

Desta feita, às fls. 121 ocorreu a conversão da ação monitória em 

execução, sendo a requerida intimada às fls. 141.

A petição a ser juntada trata-se de termo de acordo entabulado entre as 

partes, onde ficou consignado que o pagamento seria efetuado à vista no 

valor de R$ 5.135,95 em 10/08/2018 para quitação integral do contrato 

objeto da lide.

Verifica-se que o acordo foi entabulado entre Banco Bradesco e a 

requerida, no entanto, apesar de ser pública e notória a cisão parcial 

efetuada entre o Banco HSBC e o Banco Bradesco, vislumbra-se a 

ausência de procuração do Banco Bradesco outorgando poderes a 

causídica Luciana Costa Pereira, subscritora do acordo retromencionado.

Contudo, ante a quitação do contrato, a extinção do feito por perda de 

objeto é a medida que se impõe.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Execução de Título Judicial ajuizada por HSBC 

BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO em face de JULIANA DE JESUS DE 

SOUZA, com base no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, em nada requerendo, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 de agosto de 2018.

Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza

Juiz de Direito

(Autos cód. 799355)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 833175 Nr: 38666-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL LIMA VELANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Não obstante a juntada do comprovante de diligência de fls. 78, nota-se 

que o Fundo não comprovou a cessão, razão pela qual, aplico o último 

parágrafo de fls.57, determinando o arquivamento do feito, nos moldes do 

artigo 921, III do CPC.

Faço constar, que em caso de nova intervenção do Fundo ou do Banco, 

sem o condão de solucionar a pendência - prova de cessão - será 

aplicada a multa do artigo 77 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 80947 Nr: 8843-77.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDEMAR COML CIM MARQUI LTDA, HENRIQUE 

DE MARQUI, JOSÉ CARLOS DE MARQUI, SALMA ELIAS DE MARQUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559/MT, DANIELY HELOISE TOLEDO FRAGA - 

OAB:6723-B/MT, ERIKA BUTTARELLO GENTILE CAMARGO - 

OAB:6.550-B, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, RAFAEL 

MACEDO MARTINS - OAB:9.157/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO 

FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (CPC, ART. 267, III) – SITUAÇÃO DE 

ABANDONO PROCESSUAL CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 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 imprime, no 

processo, o seu regular andamento. 2. A extinção do feito, de ofício, pelo 

magistrado, prescinde da manifestação do réu, se este não foi citado, não 

se aplicando a Súmula nº 240 do STJ.”(Ap. Cível, 108307/2013 TJMT, 

DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 01/04/2014, Data da publicação no DJE 07/04/2014) Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Depósito ajuizada por Banco do Itaú S/A em face 

de Cidemar Coml Cim Marqui Ltda e outros, o que faço com amparo legal 

no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de praxe.P.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1138554 Nr: 26801-85.2016.811.0041

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS DO AMARAL FROES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Requerente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida de fls. 90, dando o 

devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 783997 Nr: 37769-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERBERT CAPLI JUNIOR, GEORGETE ALMEIDA 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o requerimento de fls.75, quanto a atual proprietária do bem 

placas NPL1010 a intimação de fls.85 e o silêncio do Banco, fixo o prazo 

de 05 dias, para que traga aos autos a baixa da averbação em comento, 

sob pena de aplicação da multa do artigo 77, IV do CPC., bem como, a 

condenação em honorários advocatícios em 10% do valor do bem 

conforme tabela fipe.

Restando inerte, oficie-se pela baixa da averbação de fls.19/20.

Sobejando infrutífera a diligência de fls. 84, ante a orientação do CNJ de 

que a citação por edital seja precedida de busca via Infojud/Infoseg, o que 

já ocorreu neste feito, expeça-se o regular edital de citação do(s) 

executado(s), com prazo de 20 dias.

Salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso II, do Código de 

Processo Civil, 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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 224615 Nr: 32044-93.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELMA SCHUIND COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260/MT, VANESSA 

CASTILHA MAÑEZ - OAB:OAB/SP 331.167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a diligência 

nos termos do Provimento 07/2017-CGJ, para expedição de mandado de 

citação, e ainda se manifestar acerca das pesquisas realizadas de fls. 

129/131.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.Tudo, em caso de não cumprimento, sob 

pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024296-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TONI MARCOS COELHO BORGES (RÉU)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Expedido por ordem do(a) MM. 

Juiz(a) PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA Dados do Processo: 

Processo: 1024296-70.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 55.526,65; Tipo: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Espécie: [CONTRATOS BANCÁRIOS]; 

Parte Requerente: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., S/N, NUCLEO CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 Advogado do(a) AUTOR(A): MARLI TEREZINHA 

MELLO DE OLIVEIRA - MT0005134A Parte Requerida : Nome: TONI 

MARCOS COELHO BORGES Endereço: AVENIDA JORNALISTA ALVES DE 

OLIVEIRA, 875, CIDADE ALTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-445 Pessoa(s) 

a ser(em) citada(s): TONI MARCOS COELHO BORGES Finalidade: 

CITAÇÃO DO(S) REQUERIDO(S) acima qualificado(s), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial. Resumo da Inicial: A 

parte autora ingressou com Ação Ordinária de Cobrança contra a parte 

requerida, ante o inadimplemento do débito, visando o recebimento do 

valor acima descrito. Despacho/Decisão: "TERMO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. Autos PJE n° 1024296-70.2017 – Ação de Ordinária de 

Cobrança. Aos 7 de fevereiro 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 de Souza, o advogado 

da instituição financeira e sua preposta. Aberta à audiência ante a 

certidão do Sr. Oficial de Justiça procedi a pesquisa via INFOJUD, sendo 

declinado o mesmo endereço, diante deste fato requer o autor a citação 

via edital, o que ora defiro. Desta forma, expeça-se edital de citação com 

prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, 

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. Após, intime-se a parte requerente 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. No mais o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada da carta de 

preposto e substabelecimento. NADA MAIS. Eu, _____ Anne Karoline 

Soares Nunes, Estagiária, o digitei e subscrevi.". 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 Vinícius Marini Kozan, analista 

judiciário, digitei. CUIABÁ, 30 de agosto de 2018. DEIVISON FIGUEIREDO 

PINTEL Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017121-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ELIZA MARCONDES (EXECUTADO)

M E MARCONDES - ME (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Expedido por ordem do(a) MM. 

Juiz(a) PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA Dados do Processo: 

Processo: 1017121-59.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 84.540,35; Tipo: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159); Espécie: [CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO]; Parte Exequente: Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A, S/N, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO 

PAULO GALERA MARI - MT0003056A Parte Executada : Nome: M E 

MARCONDES - ME; MARCIA ELIZA MARCONDES Pessoa(s) a ser(em) 

citada(s): M E MARCONDES - ME e MARCIA ELIZA MARCONDES 

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 acima descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Resumo da Inicial: A parte 

exequente ingressou com Ação de Execução contra as partes 

executadas, ante o inadimplemento do débito, visando o recebimento do 

valor acima descrito. Despacho/Decisão: "Vistos etc... Em primeiro lugar, 

intimo o Banco para, em 15 dias depositar o valor referente às diligências 

complementares efetuadas e descritas na certidão de Id. 8075271. Em 

caso de silêncio, intime-se o Sr. Oficial de Justiça para adotar as medidas 

cabíveis para recebimento de seu crédito. Da análise dos autos, 

verifica-se que as executadas não foram localizadas, razão pela qual, 

defiro o pleito de Id. 9529797 ocasião em que não obtive êxito, haja vista 

que os endereços já foram diligenciados (extratos em anexo). Desta feita, 

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 o exequente para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua 

publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - conforme 

disposto no parágrafo único do referido artigo, sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse, INDEFERINDO, desde já a citação via AR, tendo 

em vista que o CPC fala em mandado de citação nas execuções. 

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 silêncio, intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, 

para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação. Saliento que pedidos 

protelatórios que não tenham a finalidade de cumprir a determinação acima 

serão inadmitidos, além do que, darão azo à aplicação da multa de 10% do 

valor da causa em favor do Estado, conforme disposto no artigo 77, inciso 

IV, § 2º do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de junho de 2018. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito". Advertência: 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, Marcos Vinícius Marini 

Kozan, analista judiciário, digitei. CUIABÁ, 30 de agosto de 2018. DEIVISON 

FIGUEIREDO PINTEL Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015129-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. F. A. DA CUNHA & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Expedido por ordem do(a) MM. 

Juiz(a) PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA Dados do Processo: 

Processo: 1015129-63.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 54.061,35; Tipo: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159); Espécie: [CONTRATOS 

BANCÁRIOS]; Parte Exequente: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Advogado do(a) EXEQUENTE: 

ROSANGELA DA ROSA CORREA - RS30820-A Parte Executada : Nome: T. 

F. A. DA CUNHA & CIA LTDA - EPP Pessoa(s) a ser(em) citada(s): T. F. A. 

DA CUNHA & CIA LTDA - EPP 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 acima descrito, com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. Resumo da 

Inicial: A parte exequente ingressou com Ação de Execução contra a 

parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando o recebimento 

do valor acima descrito. Despacho/Decisão: " Vistos, etc. O exequente 

pugnou pela realização de bloqueio dos ativos financeiros do(s) 

executado(s), via BACENJUD e demais pesquisas. 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, 
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não há dúvida de que o arresto/penhora on line é a principal modalidade 

executiva destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode 

negá-la ao exequente. Consigno, ainda, que os autos permanecerão em 

Gabinete até a verificação dos extratos informados pelas instituições 

financeiras, observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – 

TJMT, não obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo 

Civil/2015. Verifico do extrato em anexo que o referido procedimento 

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) e atual endereço, vejamos os precedentes jurisprudenciais 

sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DA 

EXECUTADA. CONSULTA NOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD. 

POSSIBILIDADE. Com o advento da Lei n. 11.382/2006, não se pode mais 

exigir do credor prova de que tenha exaurido as vias extrajudiciais na 

busca de bens a serem penhorados. Possibilidade de consulta, pelo 

magistrado, nos sistemas INFOJUD e RENAJUD, para verificação da 

existência de bens em nome da executada. AGRAVO 

MONOCRATICAMENTE PROVIDO.. (Agravo de Instrumento Nº 

70068246701, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 10/03/2016). (TJ-RS - AI: 

70068246701 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

10/03/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 11/03/2016) grifos nossos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFICIO A RECEITA FEDERAL PARA ENVIO DE 

DECLARAÇÕES DE RENDA E BENS. INDEFERIMENTO. 1. Embora, não seja 

atribuição do Poder Judiciário diligenciar a localização de bens dos 

devedores para satisfazer à execução, não se pode olvidar que incumbe 

ao Juiz dar efetividade às suas decisões e que as partes têm o direito 

constitucional à duração razoável do processo, de forma que não podem 

ser negadas as providências necessárias ao cumprimento exato do 

quanto decidido. Daí a utilidade na solicitação das declarações de bens e 

rendas entregues à Receita Federal, atualmente pelo sistema INFOJUD. A 

providência é de natureza semelhante à pesquisa de ativos financeiros 

pelo convênio BACEN-JUD, já deferida nos autos em questão e, 

igualmente, não exige o exaurimento dos demais meios de localização de 

bens do credor passíveis de penhora. 2. Não há que se falar em violação 

do direito constitucional ao sigilo dos dados, porque a própria Constituição 

Federal, em seu art. 5º, inc. XII, prevê a possibilidade de quebra do 

referido sigilo, desde que mediante ordem judicial. Nesse passo, 

observa-se que a consulta das declarações de bens do devedor 

diretamente junto à Receita Federal só pode ser determinada por 

Magistrado devidamente cadastrados e investidos do cargo, e foi 

introduzida e regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão 

fiscalizador do Poder Judiciário, mediante convênio firmado exatamente 

para esse fim. 3. Recurso provido para deferir a requisição de 

informações pretendidas pela agravante por meio do sistema INFOJUD. 

(TJ-SP - AI: 21684707220148260000 SP 2168470-72.2014.8.26.0000, 

Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 04/11/2014, 10ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2014) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENSINO PARTICULAR. 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL 

PARA FINS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. MEDIDA 

EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. Trata-se de agravo 

de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de 

expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal, sob o fundamento de 

que não há qualquer motivo relevante a determinar o afastamento do sigilo 

das informações dos executados. Com efeito, consoante o entendimento 

do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a expedição de ofício à Receita 

Federal é medida excepcional e deve ser deferida somente quando a parte 

exequente comprovar que angariou todos os meios possíveis para 

obtenção de informações e localização de bens dos executados."In casu", 

a parte agravante esgotou todas as possibilidades de localização de bens 

dos executados, uma vez que procedeu na busca de bens através de 

pesquisa no Centro de Registro de Veículos Automotores, Bacen Jud, 

Registros Imobiliários de Viamão/RS e de Porto Alegre/RS. Dessa feita, 

restando demonstrado que a exequente esgotou todos os meios à sua 

disposição para encontrar bens passíveis de penhora, é cabível o 

deferimento de expedição de ofício à Receita Federal, a fim de que seja 

dado prosseguimento à execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO 

MONOCRATICAMENTE. (Agravo de Instrumento Nº 70056641145, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 26/09/2013) Consigno que as declarações foram regularmente 

arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado 

(Pasta de documentos Sigilosos XXV), 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. Sem prejuízo, em 

atenção à orientação do CNJ de que a citação por edital deve ser 

precedida de busca via Infojud/Infoseg, o que já ocorreu neste feito, 

determino a citação ficta do(s) executado(s). Desta feita, expeça-se o 

regular edital de citação/intimação, com prazo de 20 dias, salientando-se 

que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do mesmo codex, o edital deverá 

ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor. 

Após, intime-se o banco exequente para, em 30 dias, retirar e comprovar 

a sua publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - 

conforme disposto no parágrafo único do referido artigo. 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. Empós, com ou 

sem manifestação, retornem-me os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito". Advertência: 

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, Marcos Vinícius Marini Kozan, analista judiciário, digitei. CUIABÁ, 30 de 

agosto de 2018. DEIVISON FIGUEIREDO PINTEL Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011238-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DALTRI RAMOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Expedido por ordem do(a) MM. 

Juiz(a) PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA Dados do Processo: 

Processo: 1011238-97.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 19.950,89; Tipo: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159); Espécie: [CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO]; Parte Exequente: Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A, S/N, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO 

PAULO GALERA MARI - MT0003056A Parte Executada : Nome: DALTRI 

RAMOS DE OLIVEIRA Pessoa(s) a ser(em) citada(s): DALTRI RAMOS DE 

OLIVEIRA 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 acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Resumo da Inicial: A parte 

exequente ingressou com Ação de Execução contra a parte executada, 

ante o inadimplemento do débito, visando o recebimento do valor acima 

descrito. Despacho/Decisão: "Vistos etc... Ante o teor da certidão de Id 

8803677, em regular impulso oficial procedo à pesquisa de endereços do 

requerido por meio dos sistemas Infoseg e Siel, ocasião em que vislumbrei 

o mesmo endereço da exordial. Desta feita, defiro o pleito de Id 8821190 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 
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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 

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) Quanto ao requerimento 

de desentranhamento do mandado para busca e apreensão do bem, caso 

localizado, INDEFIRO, uma vez que convertida a ação em execução, não 

há mais que se falar em apreensão do veículo, mas sim arresto/penhora, 

no entanto, tal procedimento se apresenta inócuo diante da não 

localização do réu e do bem, nada impedindo o exequente de pleitear 

posteriormente nesse sentido. Na petição de Id 8821190, página 3, o 

exequente pugnou pela tentativa de localização de ativos financeiros nas 

contas do executado, através do BACENJUD. 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, desta feita, procedo à realização do 

arresto/penhora via BACENJUD. Consigno, ainda, que os autos 

permanecerão em Gabinete até a verificação dos extratos informados 

pelas instituições financeiras, observando-se o contido no provimento nº 

04/2007 – CGJ – TJMT, não obstante a regra do artigo 854 do Código de 

Processo Civil/2015. Com efeito, considerando que a busca de ativos 

financeiros junto ao sistema BACENJUD localizou e bloqueou valores 

ínfimos (R$ 29,58), procedo ao desbloqueio do referido valor. 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 do executado passíveis de serem penhorados e, em regular 

impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo). Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto 

ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens do 

executado, vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o assunto: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DA EXECUTADA. 

CONSULTA NOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. Com o 

advento da Lei n. 11.382/2006, não se pode mais exigir do credor prova 

de que tenha exaurido as vias extrajudiciais na busca de bens a serem 

penhorados. Possibilidade de consulta, pelo magistrado, nos sistemas 

INFOJUD e RENAJUD, para verificação da existência de bens em nome da 

executada. AGRAVO MONOCRATICAMENTE PROVIDO”. (Agravo de 

Instrumento Nº 70068246701, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 10/03/2016). (TJ-RS - 

AI: 70068246701 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

10/03/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 11/03/2016) grifos nossos. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFICIO A RECEITA FEDERAL PARA ENVIO DE 

DECLARAÇÕES DE RENDA E BENS. INDEFERIMENTO. 1. Embora, não seja 

atribuição do Poder Judiciário diligenciar a localização de bens dos 

devedores para satisfazer à execução, não se pode olvidar que incumbe 

ao Juiz dar efetividade às suas decisões e que as partes têm o direito 

constitucional à duração razoável do processo, de forma que não podem 

ser negadas as providências necessárias ao cumprimento exato do 

quanto decidido. Daí a utilidade na solicitação das declarações de bens e 

rendas entregues à Receita Federal, atualmente pelo sistema INFOJUD. A 

providência é de natureza semelhante à pesquisa de ativos financeiros 

pelo convênio BACEN-JUD, já deferida nos autos em questão e, 

igualmente, não exige o exaurimento dos demais meios de localização de 

bens do credor passíveis de penhora. 2. Não há que se falar em violação 

do direito constitucional ao sigilo dos dados, porque a própria Constituição 

Federal, em seu art. 5º, inc. XII, prevê a possibilidade de quebra do 

referido sigilo, desde que mediante ordem judicial. Nesse passo, 

observa-se que a consulta das declarações de bens do devedor 

diretamente junto à Receita Federal só pode ser determinada por 

Magistrado devidamente cadastrados e investidos do cargo, e foi 

introduzida e regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão 

fiscalizador do Poder Judiciário, mediante convênio firmado exatamente 

para esse fim. 3. Recurso provido para deferir a requisição de 

informações pretendidas pela agravante por meio do sistema INFOJUD. 

(TJ-SP - AI: 21684707220148260000 SP 2168470-72.2014.8.26.0000, 

Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 04/11/2014, 10ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2014) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENSINO PARTICULAR. 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL 

PARA FINS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. MEDIDA 

EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. Trata-se de agravo 

de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de 

expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal, sob o fundamento de 

que não há qualquer motivo relevante a determinar o afastamento do sigilo 

das informações dos executados. Com efeito, consoante o entendimento 

do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a expedição de ofício à Receita 

Federal é medida excepcional e deve ser deferida somente quando a parte 

exequente comprovar que angariou todos os meios possíveis para 

obtenção de informações e localização de bens dos executados."In casu", 

a parte agravante esgotou todas as possibilidades de localização de bens 

dos executados, uma vez que procedeu na busca de bens através de 

pesquisa no Centro de Registro de Veículos Automotores, Bacen Jud, 

Registros Imobiliários de Viamão/RS e de Porto Alegre/RS. Dessa feita, 

restando demonstrado que a exequente esgotou todos os meios à sua 

disposição para encontrar bens passíveis de penhora, é cabível o 

deferimento de expedição de ofício à Receita Federal, a fim de que seja 

dado prosseguimento à execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO 

MONOCRATICAMENTE.” (Agravo de Instrumento Nº 70056641145, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 26/09/2013) Consigno que as declarações foram regularmente 

arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado 

(Pasta de documentos Sigilosos XXV). Ademais, denota-se ainda, que a 

parte executada se encontra em lugar incerto e não sabido. Dispõe o 

artigo 256 do CPC/2015. A citação por edital será feita: I - quando 

desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou 

inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos 

expressos em lei. Deste modo, expeça-se o regular edital de citação com 

prazo de 20 dias, para que a parte executada pague o débito em 03 (três) 

dias, sob as penas da lei, consignando-se no edital a possibilidade desta 

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 NCPC. Desde já, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor 

da causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do 

artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. 

Salientando 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 exequente para, em 30 dias, retirar e comprovar a 
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sua publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - conforme 

disposto no parágrafo único do referido artigo. Decorrido o prazo sem 

manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como 

curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser 

intimado pessoalmente para os devidos fins. Sem prejuízo, intimo o 

exequente para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste 

feito e/ou indique bens passíveis de serem penhorados, em 15 dias, tudo 

sob pena de extinção do feito. Em caso de silêncio, intime-se o exequente, 

via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a 

mesma admoestação. Cumpra-se". Advertência: 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, Marcos 

Vinícius Marini Kozan, analista judiciário, digitei. CUIABÁ, 30 de agosto de 

2018. DEIVISON FIGUEIREDO PINTEL Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020936-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIETE COSTA NEGREIROS (AUTOR(A))

GILMAR GOMES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020936-64.2016.8.11.0041. AUTOR(A): GRACIETE COSTA NEGREIROS 

RÉU: BANCO BMG, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

Prefacialmente, verifico que apenas o Banco BMG efetuou a consignação 

dos honorários. Na petição Id. 14949385 o Banco Itaú Consignado S/A 

este informou que não localizou os contratos reclamados e que, por tais 

motivos, não efetuará a consignação dos honorários. Quanto ao ponto, 

desde já faço constar que o trabalho pericial cinge-se aos pactos 

constantes nos autos, competindo, quando do exame do mérito, a 

prolação da decisão quanto as consequências de tal ato. Da mesma sorte, 

reduzo o valor do honorário pericial para o já depositado, de R$ 5.250,00, 

vez que findou somente nos documentos constantes no caderno 

processual. Observo que, embora tenha sido na decisão Id. 14490417 

designada esta data para o início dos trabalhos periciais, faço constar que 

nos autos que tramitam neste juízo sob o código n. 1032275 o mesmo 

expert (José Ernesto Barbosa de Souza) informou encontrar-se em 

situação de saúde delicada e em recuperação de procedimento cirúrgico, 

motivando a redesignação de data naquele caderno processual. Por tais 

motivos, redesigno o início dos trabalhos, também neste caderno 

processual, para o dia 22/10/2018, às 14h30, cumprindo-se na forma da 

decisão anterior quanto ao comparecimento da parte para a colheita do 

material gráfico. Dada a proximidade da data anteriormente designada, 

determino ao Sr. Gestor que entre em contato telefônico e, se for o caso, 

também via e-mail, com os causídicos de ambas as partes, informando do 

teor desta decisão, além da publicação via DJE. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de 

agosto de 2018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003927-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022671-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANUZA DA SILVA AQUINO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006024-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RHAYRA MIRELLA NETO DA SILVA (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006841-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

MURILO GOMES DA SILVA COMERCIO EIRELI - EPP (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013075-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

citar e intimar o requerido, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo 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: 1006866-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ludmilla de Moura Bouret (ADVOGADO(A))

DANILO VICTOR ALVES LESSI (EXECUTADO)

LESSI ESCOLTAS E SERVICOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

MARIANA FURLAN LESSI (EXECUTADO)

ELIEL ALVES DE SOUSA (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.Proceda-se penhora como postulado.Cumpra-se. Deverá a 

Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou oferecer 

meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento do 

mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003388-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DOS SANTOS DA CRUZ (EXECUTADO)

NIPPO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Vistos, etc.Proceda-se penhora como postulado.Cumpra-se. Deverá a 

Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou oferecer 

meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento do 

mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018775-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOELITON ROSA ALVES (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, 30.08.18

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1003938-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola (ADVOGADO(A))

VALERIANO CORREA DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO GOMES SOARES (ADVOGADO(A))

BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A. (RÉU)

BANCO CACIQUE S/A. (RÉU)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre o pagamento da condenação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023895-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE DA SILVA DAGUANO (RÉU)

DAGUANO & CORREA LTDA - ME (RÉU)

EDINEY DOMINGUES BARROS (ADVOGADO(A))

UBIRAJARA JOSE ALVES CORREA (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

embargos monitórios acostada aos autos, e especificar as provas que 

pretende produzir, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006302-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO (ADVOGADO(A))

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE SOUZA DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar impulso processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão analisados pedidos repetidos já analisados. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 30.08.2018

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015600-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar impulso processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão analisados pedidos repetidos já analisados. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 30.08.2018

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011762-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOLMAND IND. COM. DE CONFECCOES E INFORMATICA LTDA (RÉU)

ESTEFANI MARTINS GOMES (RÉU)

MARCOS CEZAR CHERENIETA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar impulso processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão analisados pedidos repetidos já analisados. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 30.08.2018

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021055-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

WALDIR ANTONIO SERAFIM DA SILVA (RÉU)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do ofício expedido, bem como 

comprovar o protocolo do referido, no prazo legal

Intimação 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)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013208-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Nelson Alexandre Moreira Nunes (ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO SARAGIOTTO SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS
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Vistos, etc. A suspensão pretendida está condicionada a certidão da TI do 

E. TJMT, para aquilatar sobre falha ali anunciada. Apresentado documento 

no prazo legal, concedo restituição do prazo. Ao contrário, cumpra-se 

determinação dos autos e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 30.08.18

Intimação 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)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020322-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTERSON OSVINO RECH (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, 30.08.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038519-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRELA BIRNFELD (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005750-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIS CESAR MORAES NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. As pesquisas pretendidas já foram realizadas nos autos. O 

objeto da apreensão não foi localizado. Assim, intime-se o autor para no 

prazo legal, postular pela conversão da ação em execução nos termos do 

Decreto Lei n. 911/69, sob pena de extinção do feito, como já determinado. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 30.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015945-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE A DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. As pesquisas pretendidas já foram realizadas nos autos. O 

objeto da apreensão não foi localizado. Assim, intime-se o autor para no 

prazo legal, postular pela conversão da ação em execução nos termos do 

Decreto Lei n. 911/69, sob pena de extinção do feito, como já determinado. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 30.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022867-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS PINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se restrição judicial do bem. Dispensável a pesquisa 

de endereço pois a parte requerida foi localizada. Assim, dever´o autor 

cumprir determinação dos autos, no prazo legal. Cumpra-se. Cuiabá, 

30.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027894-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS GARCIA DE FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. As pesquisas de endereços já foram realizadas nos autos. 

Assim, deverá o autor cumprir determinação dos autos, no prazo legal e 

após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 30.08.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017643-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON GUTEMBERG BRAVO PEREIRA (ADVOGADO(A))

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

GEORGE BORGES MONTEZUMA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.Proceda-se restituição do bem no endereço declinado nos 

autos, arcando o autor com a diligência. Após,conclusos.Cumpra-se. 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019346-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNA BRUM GOMES (EXECUTADO)

MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003612-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGNER AZAMBUJA POSCA GIUGNI (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Oficie-se como postulado nos autos. Após, deverá o autor e 

seu advogado providenciar a citação e intimação da parte requerida no 

prazo legal, como já definido nos autos, sob advertência de extinção do 

feito e revogação de liminar. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

30.08.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005782-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE DEUS DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

JOILSON BORGES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021249-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORIVAL PEREIRA BORGES DA COSTA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032654-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTIVANI RAMOS LACERDA (EXECUTADO)

TANIA CATARINA RAMOS VIGO LACERDA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018887-16.2017.8.11.0041

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:

ARTUR VIDAL SANTANA (EXECUTADO)

UBENIS PEREIRA JARA (ADVOGADO(A))

ARTUR VIDAL SANTANA 03215053101 (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011734-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARRUDA & BOTELHO LTDA - ME (EXECUTADO)

IVANILDE DE ARRUDA BOTELHO (EXECUTADO)

ADRIANO GOMES DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora 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: 1022040-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEJAIME KESTRING (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019664-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM COSTA CAMPOS (EXECUTADO)

ROBERTA VERA FERREIRA MIRANDA (EXECUTADO)

SCANDALO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011748-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO VICENTINI (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005631-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCENITA GARCIA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025468-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE DEUS DANTAS (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028626-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))
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ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELLO SOUZA FARIA (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, 30.08.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028637-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CARDOSO SIQUEIRA (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, 30.08.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028640-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DIAS SEROR (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, 30.08.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022342-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LURDES GUILHERME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028590-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE DUARTE JORGE (EXECUTADO)

KAREN DE JESUS FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30.08.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028628-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DUARTE DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30.08.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023401-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO SOUSA DA SILVA (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002490-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE GONCALVES DE AMORIM (AUTOR(A))

FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA DO SUL FUNDO MUTUO DE INVESTIMENTO EM ACOES 

CARTEIRA LIVRE - STRATEGY (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, 
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com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023857-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELEN CRISTINA DA SILVA INFANTINO (REQUERIDO)

CASSIA DE ARAUJO SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033588-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDISON FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021915-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR VILAS BOAS (EXECUTADO)

MARILEIDE DA COSTA MENDES VILAS BOAS (EXECUTADO)

SISCON SISTEMA DE CONTABILIDADE AUDITORIA E REPRES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO MENDES VILAS BOAS OAB - 690.370.511-20 

(REPRESENTANTE)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017596-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL LOCADORA LTDA - ME - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001141-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO GONCALVES MENDES NETO (ADVOGADO(A))

ERICK LUIS ARMENIO DELFINO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora devidamente intimada 

para manifestar sobre Decurso de Prazo de Dilação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009883-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER KAZUO NAKANO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020415-51.2018.8.11.0041

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:

CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Fica a parte requerida intimada acerca da certidão de id: 15088560, no 

prazo legal. Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013699-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CESAR PULCHERIO (AUTOR(A))

GUILHERME PULCHERIO MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

LEONARDO NASCIMENTO GONCALVES DRUMOND (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora tomar ciência do ofício expedido, bem como 

comprovar o protocolo do referido. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 853717 Nr: 56357-40.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACY MARIA REINERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 

I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELESIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853-A, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386 OAB/SP, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386/SP

 NOTA A PARTE REQUERIDA: Fica a parte requerida intimada a depositar 

os honorários periciais no prazo legal, sob pena de bloqueio on line

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 741581 Nr: 38399-12.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MÁRIO GALLO, ANTONIO APARECIDO 

GALLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA 

DE CARTÕES DE CRÉDITO, JOSÉ LAÉRCIO GALLO, ROSIMEIRI PERES DA 

SILVA GALLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:7870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 
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NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT, RODRIGO PAULO CORREA - OAB:2841/MT

 NOTA AO REQUERIDO/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso 

de apelação de fls. 201/210 acostado aos autos, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 942990 Nr: 56322-46.2014.811.0041

 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): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1123119 Nr: 20090-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CHEIDA MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, conforme 

anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que 

determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se levantamento de penhora, se 

existente. Custas pelo executado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1162975 Nr: 37168-71.2016.811.0041

 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: ARNALDO JOSE SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO LOSANGO S/A, HSBC BANK BRASIL 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 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.: 836082 Nr: 41137-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURILIO DOS SANTOS PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT /3056

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 809459 Nr: 15940-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PECHINCHA COMÉRCIO, SERVIÇOS E 

MARKETING LTDA ME, HERMES FERREIRA DE MORAES FILHO, CLAUDINO 

ALEIXO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIA RIBEIRO DA SILVA - 

OAB:13927

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1101481 Nr: 11123-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. BARBOSA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 755519 Nr: 7553-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ CENTER ASSESSORIA EMPRESARIAL 

LTDA ME, LUIZ CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora retirar o Termo de 

Penhora expedido, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 939697 Nr: 54460-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANKLIN DIAS MARCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, gustavo r goés nicoladelli - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria publica - OAB:

 Vistos, etc.

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.: 1133562 Nr: 24426-14.2016.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZAN WALERIA SAKUMA VILLALBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Inúmeras tentativas de busca e apreensão foi realizada sem sucesso.

Assim, INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1226946 Nr: 13770-61.2017.811.0041

 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: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS 

SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS LOTADOS NOS ESTADO DE MT/MS, 

LIVIA LEITE NOGUEIRA GAETI KLAUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS ANTÔNIO KLAUK JUNIOR - 

OAB:MT 15.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT, ELVIS ANTÔNIO KLAUK JÚNIOR - OAB:15.462

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1101470 Nr: 11112-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETE DE OLIVEIRA RODRIGUES

 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: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte executada para manifestar sobre pedido de fl.225 e 

após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1134860 Nr: 25021-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA FERREIRA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora associar a diligência de 

fls. 106/107 ao endereço do mandado a ser desentranhado, devendo 

indicar o endereço do executado no Centro de Cuiabá/MT ou depositar 

diligência para cumprimento do mandado no bairro Parque das Nações, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 357582 Nr: 27907-63.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO GOMES - ME, JOÃO 

ROBERTO GOMES, NIDIA MARTINEIA GUERRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 72994 Nr: 5164-06.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MÁRCIO ANTONIO FEITOSA DE 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Aparecido Leite C. 

Prates - OAB:4.652/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida, acostada às fls. 326/363, 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.: 390154 Nr: 25589-73.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA GIOVANE LUZ FERNANDES 

RODRIGUES, JUSCELINO LIMA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA SILIANE LUZ 

FERNANDES - OAB:13.121/MT, JOSÉ ALEXANDRE GOLEMO - 

OAB:7634/MT, LUCIANO PEDROSO DE JESUS - OAB:13.382/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão fls 542 do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao 

feito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 856551 Nr: 58846-50.2013.811.0041

 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): LAELSON JURANDIR BRIANTE, ENIR COELHO 

BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT- 6.005A

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação para as partes 

manifestarem nos autos, conforme intimação.
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Após, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 891696 Nr: 24353-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS PEQ. 

EMP. MICROEMP. DA BAIXADA CUIABANA, MAURÍCIO LUCIO NANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELE DA SILVA KLOCK FREITAS, 

GABRIELE DA SILVA KLOCK - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:6.618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento sobre a manifestação de fls. 121/122 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.: 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 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Certifico e dou fé que por ordem verbal da MM Juíza Dra Rita Soraya 

Tolentino de Barros, faço expedir intimação para o requerente indicar 

número de conta para a expedição de alvará como determinado nos autos, 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 13102 Nr: 4748-09.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, 

RICARDO JOSÉ LOPES CLEMENTE, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:OAB/SP140.500-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT, JULINIL GONÇALVES ARINI - OAB:1.136/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte executada para indicar o endereço correto do imóvel 

penhorado, no prazo de dez dias.

Com ou sem manifestação, informe-se ao Juízo Deprecado.

O pedido de fl.476-verso item 1.4, deverá ser efetuado junto o Juízo 

Deprecado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 761284 Nr: 13736-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE JOSÉ DE OLIVEIRA - ME, JORGE JOSÉ 

DE OLIVEIRA, HEIDE MARGARETH GOMES DOMINGOS

 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: JAKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4.635/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 367585 Nr: 5616-35.2009.811.0041

 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: ALTAIR SOUZA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONCALVES - OAB:5932/O, RODOLFO BAGATELLI GONÇALVES - 

OAB:21452/MT

 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 requerido para juntar complementação dos extratos como 

postulados à fl.203, no prazo legal, sob incidência imediata da multa de 

fl.186.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1093577 Nr: 7763-87.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MARTINS REBEQUI – ME, DIRCEU 

ARTUR REBEQUI, MARIA INEZ MARQUES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA AO AUTOR: Deverá a parte autora retirar os documentos 

desentranhados dos autos, que instruíram a inicial, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1217449 Nr: 10697-81.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIULIANO C BARBOSA & LTDA - ME, GIULIANO 

CORREA BARBOSA

 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: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 Vistos, etc.

Homologo, por sentença, o acordo apresentado nos autos, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no 

artigo 487-III “b” do CPC. Custas como acordado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo, cumpra-se o acordo e extraiam-se cópias dos julgados juntando-as 

na açaõ principal e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1119894 Nr: 18733-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI, DARLENE 

SEBASTIANA DE ASSIS BARINI, AURORA CONSTRUÇÕES 

INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, TIAGO VIANNA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINÍCIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARIANA ZACARKIM 

BARÃO - OAB:14955/MT, FRANCISMÁRIO MOURA VASCONCELOS - 

OAB:10624, ROGÉRIO BARÃO - OAB:OAB/MT 8313

 Deverá a parte requerida Darlene Sebastiana de Assis Barini tomar 

ciência do alvará eletrônico expedido nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros
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 Cod. Proc.: 1313251 Nr: 11674-39.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odonizeti José Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO MILHOMENS DA NEIVA 

- OAB:41.399/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 356983 Nr: 27293-58.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUERINO ROSA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14.521/MT

 NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 80622 Nr: 748-73.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA, FERNANDO ROBÉRIO DE BORGES GARCIA, LAURA PAULINO 

GARCIA, ANA MARIA DE MUSIS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16.606, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 NOTA AO REQUERIDO: Deverá a parte requerida manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1128900 Nr: 22544-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA 

ME, LUIZ ANTONIO PRADO GARCIA DE SOUZA, RAFAEL BASTOS 

BELIZARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CALVO - 

OAB:12342

 Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 749969 Nr: 1653-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA RODRIGUES DE FREITAS 

LTDA., VITOR YAMAMURA FREITAS, RAUL YAMAMURA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 920150 Nr: 43541-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DAS GRAÇAS BOMDISPACHO EPP, 

ANTONIO DAS GRAÇAS BOMDISPACHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Mantenho determinação de fl.72 devendo o autor cumprir como ali 

consignado.

Ademais o acordo sequer foi homologado, apenas suspendeu a ação.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1119894 Nr: 18733-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI, DARLENE 

SEBASTIANA DE ASSIS BARINI, AURORA CONSTRUÇÕES 

INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, TIAGO VIANNA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINÍCIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARIANA ZACARKIM 

BARÃO - OAB:14955/MT, FRANCISMÁRIO MOURA VASCONCELOS - 

OAB:10624, ROGÉRIO BARÃO - OAB:OAB/MT 8313

 Deverá a parte autora retirar o alvará expedido nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 892834 Nr: 25113-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6.605/MT, OMAR KHALIL - OAB:11.682/MT, WILLIAM 

KHALIL - OAB:6.487/MT

 Vistos, etc.

A tentativa de penhora já foi realizada nos autos, sem sucesso, 

abrangendo inclusive Cooperativas.

Intime-se o autor para indicar outros bens passíveis de penhora no prazo 

legal e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 13632 Nr: 2838-49.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPAMERINA ALIMENTOS LTDA, EBER 

DOMINGOS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569-B

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida, acostada às fls. 751/773, 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.: 799906 Nr: 6923-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VIEIRO TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Chamo processo à ordem, pois a parte executada foi há muito citada à 

fl.170.

Assim, oficie-se como postulado nos autos e intime-se o autor para 

apresnetar demonstrativo de débito para efetivar penhora on line.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1050982 Nr: 46893-21.2015.811.0041

 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): RADIO TAXI CUIABANA LTDA, ARQUIMEDIO 

ANTONIO DE OLIVEIRA, ELTON PEREIRA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10.006/MT

 Deverá a parte arrematante tomar ciência do alvará eletrônico expedido 

nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1014780 Nr: 29617-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MARTIN PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011225-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTHINE MENDES DE OLIVEIRA (RÉU)

K M POPULAR BAR LTDA - EPP (RÉU)

Rodrigo Pouso Miranda (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30.08.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003744-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BARBACENA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, deverá 

o autor cumprir determinação dos autos e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

30.08.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028687-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIANE KAROLAY ALVES DOS SANTOS NOGUEIRA MOTA (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, 30.08.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021482-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMILSON REGINALDO RAMIRES (EXECUTADO)

BIKES BRASIL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 
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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, 30.08.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025207-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

FABIOLA BORGES DE MESQUITA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CORREA DE ALENCAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se 

mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido proceder à 

restituição do bem a parte requerida. Custas pelo desistente. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 0.08.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003477-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS VINICIOS COSTA (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, 30.08.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001752-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BAIANINHOS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME (RÉU)

MARIA PIEDADE CARVALHO TELES SANTANA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificado nos autos ingressou 

com a presente Ação de Cobrança, objetivando o recebimento do valor 

consignado na inicial. Instruiu seu pedido com documentos iniciais. 

Regularmente citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo 

assinalado, sem apresentar resposta, conforme certificado nos autos. 

Razão pela qual, lhe foi nomeado Curadora Especial, a segunda requerida 

citada por edital. Em resposta manifestou pela negativa geral, sem ônus de 

impugnação específica. Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o 

Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Ação de 

Cobrança, objetivando o recebimento da importância consignada na inicial. 

Em resposta manifestou pela negativa geral, sem ônus de impugnação 

específica. O processo encontra-se maduro para receber decisão, 

dispensando produção de outras provas, cabendo julgamento antecipado 

na lide, nos termos do artigo 355-I do Código de Processo Civil. Diante da 

documentação trazida na inicial, comprova o direito apontado na inicial, 

cabendo a procedência da ação. Ademais, a parte requerida não trouxe 

qualquer elemento para desconstituir o débito. Não resta dúvida que na 

presente ação está se discutindo o direito do autor em receber a 

importância consignada na inicial, admitindo que a dívida não se tem título 

líquido e certo, para propositura da execução. Diante do exposto e 

considerando o que mais dos autos consta Julgo por Resolução de Mérito 

a presente Ação Ordinária Condenatória, com fulcro no artigo 487-I do 

CPC e ACOLHO o pedido inicial, em todos seus termos. Em conseqüência, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento do valor de R$ 589.407,76 

(quinhentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e sete reais e setenta e 

seis centavos), atualizados a partir da citação válida e pelos índices 

adotados pela E.CGJ/MT. Condeno a parte Requerida, nas custas e 

despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) da condenação, 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 em quinze dias, pagar a condenação, sob pena de aplicação de multa 

de dez por cento e expedição de mandado de penhora e avaliação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 30.08.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006164-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMEI DOMINGOS DE CAMPOS (REQUERIDO)

KATIA VALADARES SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1006164-62.2017.8.11.0041; 

Valor causa: R$ 23.581,73; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA Parte Ré: REQUERIDO: VALMEI DOMINGOS DE CAMPOS O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. Processo: 

1006164-62.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 23.581,73; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) OBSERVAÇÃO: O processo está 

integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ - 

MT, 30 de agosto de 2018 Atenciosamente. ANGELICA CRISTINA TEIXEIRA 

QUEIROZ Gestor(a) Judiciário(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: 1012925-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO ALVES DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012925-75.2018.8.11.0041. REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

REQUERIDO: AGNALDO ALVES DE OLIVEIRA - ME Vistos. Considerando a 

petição do Autor (ID. 14745678), constata-se que efetivamente no primeiro 

parágrafo da sentença proferida nos autos, há erro pois apontou como 

Autora parte diversa. Desta feita, nos termos do art. 494, I, do CPC[1], 

corrijo o erro material apenas para ressaltar que a parte Autora no 

presente feito é a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO 

VERDE MT. No mais, mantenho inalterado referido decisum. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), 16 de agosto de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES 
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COSTA Juiz de Direito [1] Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá 

alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, 

inexatidões materiais ou erros de cálculo;

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012078-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE SENDESKI DOS SANTOS (REQUERIDO)

WALLESKA SOUZA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1012078-10.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: HENRIQUE SENDESKI 

DOS SANTOS Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido 

liminar, proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

instituição financeira de direito privado, em desfavor de HENRIQUE 

SENDESKI DOS SANTOS. Partes devidamente qualificadas e 

representadas nos autos. Alega o Autor, em suma, que firmou com o 

Requerido Contrato de Financiamento com alienação fiduciária sob n.º 

4383160558, firmado em 20/10/2015, em que adquiriu o bem móvel, tipo 

veículo descrito na exordial, onde relata que o Réu deixou de adimplir as 

parcelas do financiamento pactuado, objetivando assim com a presente 

demanda a concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na 

inicial, tornando em definitivo a medida no final, além da condenação das 

custas processuais e honorários advocatícios. Anexou documentos com 

a inicial inerentes ao feito. Em decisão interlocutória (6132791 - fls. 01/02), 

foi deferida a liminar pleiteada, sendo o bem apreendido e depositado em 

mãos dos representantes legais do Autor (9193968 - fl. 01). Devidamente 

citado o Requerido (9193957 – fl. 01), ofertou contestação (9243719 - fls. 

01/09), arguindo preliminares de inépcia da inicial, ausência de notificação 

para comprovação da mora, após, pugnou pela gratuidade da justiça, ao 

fim, requereu a purgação da mora com adimplemento total da obrigação, e 

consequente restituição do veículo apreendido livre e desembaraçado, 

condenado o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

sucumbenciais. Noutro momento, acarreia aos autos comprovante de 

pagamento no valor de R$ 13.746,65 (treze mil setecentos e quarenta e 

seis reais e sessenta e cinco centavos), referente a quitação integral do 

contrato objeto da lide (9243738 - fl. 01), sendo determinada a restituição 

do veículo (9251967 - fl. 01), o qual foi devidamente restituído ao 

Requerido (9577110 - fl. 01 e 9577111 – fls. 01/02). O Banco Autor 

impugnou a contestação (9421210 - fls. 01/07), concordando com o valor 

depositado e requerendo a expedição de alvará para liberação do valor 

depositado em favor do Requerente, e por fim, pugnou pela condenação 

do Requerido ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais. 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, do CPC, posto que desnecessária a produção 

de provas. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, nos ensina: 

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser 

provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” 

(STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto 

conspira a favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. 

Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de julgamento antecipado da 

lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da 

necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as 

circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o 

princípio basilar do pelo contraditório” (STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. 

Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 

9.514). INDEFIRO a benesse da gratuidade da Justiça perseguida pelo 

Requerido na peça defensiva, visto a não comprovação cristalina do 

estado de miserabilidade alegado, apenas pedido genérico. Importante 

deixar consignado também que, nos termos da Súmula nº 297, do STJ, o 

CDC deve ser aplicado também nos negócios jurídicos celebrados com as 

instituições financeiras, além da súmula do STJ, o assunto já foi também 

alvo de discussões na ADI 2591-1, em que o STF já expõe expressamente 

que “as instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela 

incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor”. 

Preliminar de Inépcia da Inicial A inépcia da petição inicial levantada pelo 

Requerido não prospera, pois conforme se depreende dos fatos narrados 

na inicial houve a notificação válida para constituição da mora do Réu. 

Desta forma, presentes os requisitos da petição inicial, pois dos fatos 

decorrem logicamente os pedidos de forma especifica, ao contrário do 

alegado pelo Requerido. Registra-se, ainda, que a exordial preenche 

adequadamente os requisitos exigidos para as demandas de busca e 

apreensão. Além disso, todos os pedidos formulados são juridicamente 

possíveis e o interesse de agir é evidente pelo próprio teor da contestação 

apresentada. Assim, rejeita-se a alegada inépcia da inicial, porquanto não 

se verifica qualquer das hipóteses descritas no art. 330, § 1º e incisos, do 

CPC. Preliminar Ausência de Comprovação da Mora Improcede a alegação 

de ausência de notificação válida do Requerido e revogação da medida 

liminar, onde alega o Réu que jamais teve conhecimento do citado 

documento de notificação. Compulsando detidamente os autos, observo 

que a comprovação da notificação para constituição em mora foi 

promovida (6131698 - fls. 01/03) no endereço declinado no contrato, 

sendo, por conseguinte, a notificação válida para constituir o Requerido 

em mora, portanto não há que falar em ausência de notificação ou 

desconhecimento da mora. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM 

MORA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. 

AÇÃO REVISIONAL PROPOSTA. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO DA 

QUANTIA INCONTROVERSA DA PARCELA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É assente o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de 

alienação fiduciária, a mora deverá ser comprovada por meio do protesto 

de título ou notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de 

Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo 

dispensada a notificação pessoal. 2. Não se mostra possível, na via do 

recurso especial, alterar o entendimento do Tribunal de origem que, 

analisando o conjunto fático-probatório dos autos, consignou a ausência 

de depósito da quantia incontroversa da prestação do financiamento, 

tendo em vista o óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental 

desprovido. (3ª Turma, AgRg no AREsp 673.820/MS, Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 17.8.2015). AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU POR 

PROTESTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "A jurisprudência do STJ 

firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, a mora do devedor 

deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação 

extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, 

entregue no endereço do domicílio do devedor" (AgRg no AREsp 

41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

03/09/2013, DJe 11/10/2013). Negritei Sendo assim, dúvida não resta, 

pois, que estando configurada a mora do devedor e a inadimplência 

contratual, o credor fica no direito de reaver o bem alienado, que está na 

posse direta do devedor, mas, no entanto, na posse indireta do credor. 

Inacolho as preliminares suscitadas. Em face da ausência de outras 

questões instrumentais a serem enfrentadas neste processo, passo a 

análise do mérito da contenda. Pois bem. Impõe explanar que na alienação 

fiduciária em garantia dá-se a transferência do domínio do bem móvel ao 

credor, denominado fiduciário (em geral, uma financeira que forneceu o 

numerário para a aquisição), em garantia ao pagamento, permanecendo o 

devedor (fiduciante) com a posse direta da coisa. Já o domínio e a posse 

indireta passam ao credor em garantia, não se dando a tradição real, mas 

sim ficta (constituto possessório). Pois bem, no contrato de financiamento 

garantido com alienação fiduciária, a posse do bem fica com o devedor, 

mas a propriedade é do credor, conforme determina a lei (Decreto-Lei 

911/69). Se houver inadimplemento, cabe ao credor requerer a busca e 

apreensão do bem alienado, que será deferida liminarmente, e cinco dias 

após a execução da liminar, o credor passará a ser o exclusivo possuidor 

e proprietário do bem (propriedade e posse do bem serão consolidadas no 

patrimônio do credor). Senão vejamos: “A alienação fiduciária em garantia 

é um contrato instrumental em que uma das partes, em confiança, aliena a 

outra a propriedade de um determinado bem, ficando esta parte (uma 

instituição financeira, em regra) obrigada a devolver àquela o bem que lhe 

foi alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato.” 

(RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. São 
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Paulo: Método, 2012, p. 565). Vale ressaltar que o tema da presente 

demanda foi decidido em sede de recurso repetitivo, tendo o STJ firmado a 

seguinte conclusão, que será aplicado em todos os processos 

semelhantes: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n.° 10.931/2004, 

que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/1969, compete ao 

devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de 

busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como 

os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena 

de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária”. (STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, julgado em 14/5/2014). (recurso repetitivo). Analisando 

detidamente os autos observo que houve a consignação em Juízo do valor 

descrito na exordial (9243738 - fl. 01), ocorrendo assim a quitação da 

integralidade da dívida, assim como a restituição do bem debatido 

(9577110 - fl. 01). Diante de tais documentos, tenho como indiscutível a 

existência da relação jurídica entre as partes, bem como, restou 

demonstrada a inadimplência do Requerido, vindo o mesmo em Juízo a 

quitar a dívida do contrato pendente na integralidade. Senão vejamos, 

sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO 

AO RECURSO ESPECIAL DA FINANCEIRA PARA AFASTAR A PURGA DA 

MORA PELA DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MUTUÁRIA. 1. Com 

advento da Lei n. 10.931/04, não subsiste mais a purgação da mora antes 

prevista no art. 3º, § 3º, do DL 911/69. A nova sistemática legal determina 

o pagamento da integralidade do débito remanescente, no prazo de 5 

(cinco) dias da execução da liminar, para restituição do bem livre de ônus. 

Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 

1421452 RS, 2013/0392604-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, 

Julgamento: 06/05/2014, T4 - QUARTA TURMA, Publicação: DJe 

14/05/2014). BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. PAGAMENTO 

INTEGRAL DA DÍVIDA. I Consoante julgamento do e. STJ no REsp 

1.418.593/MS pelo rito do art. 543-C do CPC, é necessário, para a purga 

da mora, o pagamento da integralidade da dívida. II Apelação desprovida. 

(TJ-DF - APC: 20140610065932, Relator: VERA ANDRIGHI, Julgamento: 

27/05/2015, 6ª Turma Cível, Publicação: 09/06/2015 . Pág.: 360). Negritei 

Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido com fundamento no artigo 487, I, do CPC, e por consequência, 

EXTINGUO o processo com resolução do mérito, diante da efetiva quitação 

do contrato avençado por parte do Requerido no curso do processo, 

tendo em vista que a purgação da mora se enquadra na hipótese de 

reconhecimento do pedido, que dispõe o artigo 269, II, do CPC/73. 

CONDENO o Requerido HENRIQUE SENDESKI DOS SANTOS, ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 

10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, na forma do art. 85, § 2º, I 

a IV, do CPC. No mais, promova a baixa do gravame que recai sobre o 

veículo indicado na inicial, tornando-o livre de qualquer embaraço. No 

tocante ao valor do depósito quitação integral do contrato em Juízo 

(9243738 - fl. 01), promova-se a vinculação do valor junto a Conta Única 

TJ/MT e expeça-se o alvará judicial para o levantamento do valor 

depositado com as devidas correções em favor do Autor Banco Bradesco 

Financiamentos S/A, nos dados descritos (9421210 - fl. 07). 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, 11 

de julho de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 884156 Nr: 19307-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENICE ALVES CALASSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF. PUBLICA

 Posto isso, sem maiores delongas, e pelo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência 

resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I do CPC, 

cumulada com Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas mãos do Autor o 

domínio e posse do bem móvel tipo veículo, descrito na inicial (fls. 05/07), 

cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo 

aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado.CONDENO a 

Requerida ELENICE ALVES CALASSE ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que ora arbitro em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.No mais, 

promova-se a baixa do gravame judicial que recai sobre o veículo indicado 

na inicial, tornando-o livre de qualquer embaraço.Preclusa a via recursal, 

dê-se baixa nos registros cartorários, e, não sendo apresentado qualquer 

requerimento, arquivem-se os autos, com as formalidades de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 934275 Nr: 51581-60.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA RIBEIRO DE FARIA ZANUZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ADMINISTRADORA DE CARTÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Certifico nesta data que, procedo a intimação das partes, para no prazo 

legal manifestarem sobre o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1100590 Nr: 10831-45.2016.811.0041

 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): ESPÓLIO DE JOSELIA GOMES GALVAO, 

CÁSSIA VALÉRIA GOMES GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEVIDO IRREGULARIDADE NA PUBLICAÇÃO, RENOVO O ATO: 

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão fiduciária movida por BANCO 

HONDA S/A contra ESPÓLIO DE JOSELIA GOMES GALVÃO representado 

por CÁSSIA VALÉRIA GOMES GALVÃO, ambos identificados e 

qualificados, tendo por objeto a recuperação da posse direta de um 

veículo dado em alienação fiduciária em garantia.

O Requerido foi citado e o veículo foi apreendido – fls. 30 e 58, mas deixou 

transcorrer in albis o prazo da contestação, sem sequer requerer a 

purgação da mora – fl. 59.

É um breve relato dos autos.

Decido.

O pedido se acha devidamente instruído e, em se tratando de revel, deve 

ser aplicada a regra do art. 334 do Código de Processo Civil, impondo-se a 

procedência da ação.

Ante o exposto, com fundamento nos termos do art. 3º, § 1º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, e consoante art.487, I, do CPC, julgo procedente o 

pedido inicial, consolidando nas mãos do Autor o domínio e posse plenos e 

exclusivos do veículo apreendido, tornando definitiva a liminar.

Fica facultada a venda pelo Autor do bem objeto da alienação fiduciária, 

na forma do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Cumpra-se o disposto no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, oficiando-se ao 

DETRAN para comunicar que o Autor está autorizado a proceder à 

transferência do veículo a terceiros que indicar.

Condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, este que ora arbitro em R$ 1.000,00 (um 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 
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formalidades de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 855261 Nr: 57730-09.2013.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAVELL AUTO MOLAS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO TORTORO 

JUNIOR - OAB:247.319/SP

 Certifico que o movimento "Com Resolução do Mérito->Improcedência", de 

22/08/2018, foi disponibilizado no DJE nº 10323, de 23/08/2018 e publicado 

no dia 24/08/2018, onde constam como patronos habilitados para 

receberem intimações: NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - OAB:9.297, 

representando o polo ativo; e CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - 

OAB:247.319/SP, representando o polo passivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 770464 Nr: 23486-88.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA NETO E DA SILVA LTDA, JOÃO 

ANTONIO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MÁRIO CEZAR DE LIMA - OAB:6.618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA 

- OAB:14.613/MT

 DEVIDO IRREGULARIDADE NA PUBLICAÇÃO, RENOVO O ATO: 

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por COOPERATIVA 

DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESOARIOS em 

face de SILVA NETO E DA SILVA LTDA e Outro, em que as partes 

informam composição amigável consoante termo de acordo.

Portanto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (fls. 106/109) através do qual estabelecem a 

forma de composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o 

acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do CPC.

 Custas processuais e honorárias advocatícios na forma do aludido 

Acordo.

 Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via 

Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo 

ao Credor promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de junho de 2018.

Jose Arimatea Neves Costa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 269535 Nr: 1838-28.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS, 

ARNALDO FARIAS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:130011/SP

 Certifico nesta data que, procedo a intimação das partes, para no prazo 

legal manifestarem sobre o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 41660 Nr: 9322-07.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON GIRARDI, LUIZ CARLOS RODRIGUES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3.007-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4.574, NAIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA - 

OAB:111.816-OAB/SP, RICARDO DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - 

OAB:5,770

 DEVIDO IRREGULARIDADE NA PUBLICAÇÃO RETRO, RENOVO 

ATO:SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TITULO onde o Credor anunciou a satisfação 

da obrigação pelo Devedor (fl. 196).

 Diante disso e, por consequência, satisfeita a obrigação entre os 

litigantes, nos termos do art. 924, II, do CPC, julgo extinta a presente 

Execução.

Custas processuais e honorárias advocatícios na forma do Acordo 

situado as fls.187/188.

Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se em definitivo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 977033 Nr: 12653-06.2015.811.0041

 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: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. A. REPRESENTAÇÕES E CONSÓRCIO LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, acolho as razões e 

fundamentos contidos na peça inicial (fls. 05/06), para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado pelo Banco Autor, e, em consequência, 

CONDENAR a Ré W. A. REPRESENTAÇÕES E CONSÓRCIO LTDA. – ME, ao 

pagamento no valor de R$ 56.656,34 (cinquenta e seis mil seiscentos e 

cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos), sobre o qual incidirá 

correção monetária pelo INPC, a partir da atualização da dívida encartada 

nos autos, e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação, e, por consequência, resolvo o mérito da demanda, nos termos do 

art. 487, I, do CPC.CONDENO, ainda, a Empresa Requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em valor 

correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa 

devidamente atualizado, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do 

CPC.Tendo em vista que a sentença foi proferida de forma ilíquida, após o 

trânsito em julgado, deverá o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover a liquidação de sentença por cálculo, apresentando planilha 

demonstrativa de seu crédito conforme disposto nesta sentença, ex vi do 

artigo 798, inciso I, “b” do CPC (referendado pelo artigo 523, do 

CPC).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1011987 Nr: 28402-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES EVANGELISTA OLIVEIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES 

os Embargos Monitórios, e, por consequência, converto em título executivo 

judicial o valor do débito pleiteado de R$ 3.220,73 (três mil duzentos e vinte 

reais e setenta e três centavos), sobre o qual incidirá correção monetária 

pelos índices do INPC, a partir da atualização da dívida encartada nos 

autos, e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação.CONDENO o Requerido/Embargante CHARLES EVANGELISTA 

OLIVEIRA DOS SANTOS ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre 

o valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do 

CPC.Prossiga-se a presente ação, em forma de feito executivo (§ 8º. do 

art. 702, do CPC).Tendo em vista que a sentença foi proferida de forma 

ilíquida, após o trânsito em julgado, deverá o credor, no prazo de 15 

(quinze) dias, promover a liquidação de sentença por cálculo, 

apresentando planilha demonstrativa de seu crédito conforme disposto 

nesta sentença, ex vi dos arts. 523, caput, e 798, I, alíneas “a” e “b”, todos 

do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 818670 Nr: 24993-50.2013.811.0041

 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 CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M C INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE 

AÇO LTDA ME, CARLOS ROBERTO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF. PUBLICA

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES 

os Embargos Monitórios, e, por consequência, converto em título executivo 

judicial o valor do débito pleiteado de R$ 14.903,85 (quatorze mil 

novecentos e três reais e oitenta e cinco centavos), sobre o qual incidirá 

correção monetária pelos índices do INPC, a partir da atualização da dívida 

encartada nos autos, e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a 

partir da citação.CONDENO os Requeridos/Embargantes, solidariamente, 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC.Prossiga-se a presente 

ação, em forma de feito executivo (§ 8º. do art. 702, do CPC).Tendo em 

vista que a sentença foi proferida de forma ilíquida, após o trânsito em 

julgado, deverá o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a 

liquidação de sentença por cálculo, apresentando planilha demonstrativa 

de seu crédito conforme disposto nesta sentença, ex vi dos arts. 523, 

caput, e 798, I, alíneas “a” e “b”, todos do CPC.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 762932 Nr: 15482-62.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL MASSEY FERGUSON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO POMMOT MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO SAAD - 

OAB:24956/SP, MILTON SAAD - OAB:16311/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES BALERONI - 

OAB:882

 Posto isso, sem maiores delongas, e pelo mais que nos autos consta, 

reconheço a ocorrência da prescrição do direito do Autor, e por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, II, do CPC. CONDENO o Autor 

CONSÓRCIO NACIONAL MASSEY FERGUSON LTDA. ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais 

arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do 

CPC,.Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 733776 Nr: 30033-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E 

ACESSÓRIOS DE AUTOMOTORES LTDA-ME, LIDIANE OLIVEIRA DA 

SILVA, ELISABETH SANDRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO BRADESCO 

S/A em face de SRS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E 

ACESSÓRIOS AUTOMOTORES – ME, LIDIANE OLIVEIRA DA SILVA E 

ELISABETH SANDRA DE OLIVEIRA, em que as partes informam 

composição amigável consoante termo de acordo.

Portanto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

entre as partes (Fls. 109/110) através do qual estabelecem a forma de 

composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o acordo feito 

de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”e 928, 

ambos do CPC. Custas processuais e honorários advocatícios na forma 

do aludido acordo.

Expeça-se alvará, conforme termo de acordo.

Ressalta-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

 Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intime-se.Cumpra-se.

Cuiabá (MT),1 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015894-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000081-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))
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B. B. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031009-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA (ADVOGADO(A))

CLAUDIO MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036813-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L A LEMOS CASCALHEIRA - ME (EXECUTADO)

LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029692-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (DEPRECANTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL STAUT ALBANEZE (DEPRECADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para recolher a guia de 

arrecadação da a diligência para condução do Oficial de Justiça 

comprovando nos autos do depósito da referida diligencia _ em 

conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, sendo que o 

pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no 

qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º 

NCPC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017453-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIL MASCIMIANO DA SILVA (REQUERENTE)

CLAUDIA INFANTINA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000443-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS PAVAO (EXECUTADO)

JAMILI AIDAR PAVAO CAMILOT (EXECUTADO)

M T DE NORTE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006953-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

RAULINO STRELOV (EXECUTADO)

LUCIENE SOUZA DA SILVA STRELOV (EXECUTADO)

MIKELLY DE MEDEIROS STRELOV ZORZANELLO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006921-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REPORPACK BRASIL DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO DE 

EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017702-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE BENEVIDES DE MIRANDA (EXECUTADO)

JULIANE BENEVIDES DE MIRANDA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037628-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ LEAL DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de devolução da CARTA PRECATÓRIA.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023564-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDON & NASCIMENTO LTDA ME - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016781-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSO BENEDITO DAS NEVES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência DIVERGE do 

endereço indicado nos autos; impulsiono os autos para expedição de 

matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos a Guia de 

pagamento contendo o bairro indicado nos autos ou indicar o endereço 

completo no bairro constante na guia de pagamento encartada aos autos, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006167-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

VALDIR ALVES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025809-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEY FERREIRA MAGALHAES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035700-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça, caso seja 

indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de mandados, 

dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo o bairro 

indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032702-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA AQUINO BRAGA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021512-57.2016.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 269 de 687



Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (AUTOR(A))

VERA REGINA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILTON NASCIMENTO MOREIRA (RÉU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que em consulta ao site do TJMT aferi que a Carta 

Precatória distribuída na Comarca de Santo Antonio do Leverger sob o nº 

2041-02.2017.811.0053 Código Apolo 83593 na qual consta apenas a 

distribuição permanecendo a deprecata paralisada até a presente data, 

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 

quantoao ora relatado, sob pena de desinteresse no prosseguimento do 

feito nos termos do art.485 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036129-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON BARRETO MONTEIRO (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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º 

do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013121-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAVI - COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

MARIO MARCIO VIEIRA BARBOSA FERNANDES (EXECUTADO)

JOAO DAMASCENO DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no 

DJE 9818, sem a manifestação da parte requerente apesar de 

devidamente intimado via Intimação (1525285) ANDRE DE ASSIS ROSA 

Diário Eletrônico (30/07/2018 19:02:32) Prazo: 5 dias 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 Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011590-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO MENDONCA CAMPOS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no 

DJE 9818, sem a manifestação da parte requerente apesar de 

devidamente intimada via Intimação (1524580) ANDRE DE ASSIS ROSA 

Diário Eletrônico (30/07/2018 17:44:44) Prazo: 5 dias 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 448290 Nr: 21868-79.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINALDO SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT13.953

 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 manifedtar nos autos no prazo de 10 (dez) dias 

quanto aos cálculos de fls 180/183, cujo conteúdo encontra-se 

devidamente lançado no sistema, sob pena de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 361501 Nr: 31527-83.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISTIANE HAAS ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, ELLEN LAURA LEITE MUNGO - OAB:10.604/MT, 

MARINE CARCOSO MACAREVICH - OAB:203.358, ROSANGELA ROSA 

CORREA - OAB:OAB/MT 16308, SABRINA CAMARGO DE OLIVEIRA 

MARTIN - OAB:55.893 RS

 Vistos etc.I – Diante da certidão de decurso de prazo de fls. 193, fixo a 

multa de 10% (dez por cento), bem como incluo no valor do cálculo os 

honorários de Execução de Sentença de 10% (dez por cento) do valor 

atualizado do débito, com fundamento no artigo 523, §1º, do CPC.II – 

Devidamente intimado para o cumprimento de sentença, o executado não 

pagou a dívida e nem ofereceu bens à penhora.Aliados ao contexto 

processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, 

do CPC, (...), defiro o pedido de penhora online constante de fls. 194 do 

exequente Christiane Haas Albuquerque, CPF n. 716.548.361-68, e, para 

tanto ordeno que se oficie ao BCB, pelo sistema BacenJud, determinando 

o bloqueio de valores até o montante do débito atualizado até 01/04/2018, - 

R$ 51.749,31 (cinquenta e um mil, setecentos e quarenta e nove reais e 

trinta e um centavos) (já incluso o contido no item I desta decisão) -, que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes ao 

executado: HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, CNPJ n. 

01.701.201/0001-89, fls. 194v, e, consequentemente, formalizo o 

protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão.Existindo saldo 

razoável para a garantia do juízo, proceda-se a transferência da quantia 

bloqueada para a Conta Única do TJMT, (...), constituo como Termo de 

Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. Intime-se 

o executado, dando-lhe ciência da penhora formalizada, para os efeitos 

do parágrafo 3º do artigo 854 do CPC.Caso o valor bloqueado seja 

irrisório, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez)  d ias. Int ime-se e cumpra-se,  expedindo-se os 

necessários.Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 790091 Nr: 44131-37.2012.811.0041

 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 GOGOLEVSKY, IRENE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 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 
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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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 836233 Nr: 41245-31.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS VENEGA

 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: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 96048 Nr: 4938-06.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., SANGO KURAMOTI, MATIKO NISHIMURA KURAMOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PEDRO DA SILVA 

MACHADO - OAB:OAB/DF 1.739-A, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS 

GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:OAB/MT 3.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que os Embargos de Declaração foram conhecidos porém 

REJEITADOS verifico que a Sentença vergastada na Apelação(fls 

728/748) do Banco Autor ( Banco do Brasi S/A) permaneceu incólume, 

desta feita não há o que ratificar, consta as fls 757 a certidão de 

tempestividade do recurso interposto, portanto impulsiono os autos para 

intimar a parte apelada/executada a apresentar contrarrazões ao Recurso 

de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1020198 Nr: 32031-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVANIR DE MORAES BERTOLINO - EI, 

ADEVANIR DE MORAES BERTOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICTOR TOSHIO ONO 

CARDOSO - OAB:14.051/MT, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Devidamente intimados para o cumprimento de sentença, os 

executados não pagaram a dívida e nem ofereceram bens à 

penhora.Aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 

835, inciso I, §1º e 836, §1º, do CPC, que indicam o dinheiro como primeira 

opção para fins de penhora para garantir a execução.Ante as disposições 

do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de 

penhora online constante de fls. 61/63 do exequente Agência de Fomento 

do Estado de Mato Grosso S/A – Desenvolve – MT, (...), e, para tanto 

ordeno que se oficie ao BCB, pelo sistema BacenJud, determinando o 

bloqueio de valores até o montante do débito atualizado até 10/05/2018, - 

R$ 44.708,89 (...) -, que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes aos executados: Adevanir de Moraes Bertolino – 

EI, CNPJ n. 14.092.879/0001-53 e Adevanir de Moraes Bertolino, CPF n. 

694.437.771-34, fls. 61, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja 

cópia faz parte integrante desta decisão.Existindo saldo razoável para a 

garantia do juízo, proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a 

Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 

001/2007 emitida pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 

04/2007 – CGJ, constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio 

emitido pelo sistema BacenJud. Intimem-se os executados, dando-lhes 

ciência da penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 

854 do CPC.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez)  d ias. Int ime-se e cumpra-se,  expedindo-se os 

necessários.Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 247812 Nr: 15373-58.2006.811.0041

 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: CREDMASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVA CEDRO LORENTI DA SILVA - ME, LUIS 

EDUARDO CEDRO LORENTI SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Conciliação prejudicada. II – Defiro o pedido postulado em audiência 

suspendo o feito pelo prazo de um mês. III – Decorrido o referido prazo, 

voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se, saindo os presentes 

devidamente intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 790183 Nr: 44225-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELANO SOARES GONDIM ME, DELANO 

SOARES GONDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 1099750 Nr: 10475-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DA COSTA SILVA, FABIANA SALES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-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 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 
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Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; _no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 921922 Nr: 44491-98.2014.811.0041

 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 PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN OLIVEIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:157.875-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENNO DE PAULA 

MILHOMEM - OAB:17720/MT

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10216, 

sem a manifestação da parte requerente.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1296903 Nr: 7485-18.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMARA TERESINHA FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BRUNO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:8.617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-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 intimar a parte embargante se manifestar sobre a 

impugnação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 14788 Nr: 8290-20.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE CRÉDITO NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES BALERONI - 

OAB:882, MAURO SERGIO ABREU LIMA REZENDE - OAB:3639/MT, 

ORLANDO CAMPOS BALERONI - OAB:4849

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10215, 

sem a manifestação da parte executada.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 361207 Nr: 31229-91.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARTINS CONTREIRA, ANTONIO 

MARTINS CONTREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10216, 

sem a manifestação da parte exequente.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente, pessoalmente (via 

postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 779576 Nr: 33052-61.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSW IMPORTADORA E EXPORTADORA DE 

GRÃOS LTDA, MARCOS AURÉLIO DE SIQUEIRA, LEANDRO PERFECTO DE 

LAVOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341-A

 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.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006921-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REPORPACK BRASIL DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO DE 

EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1309341 Nr: 10703-54.2018.811.0041

 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: NAOR DE MELO FRANCO, EDNA PORTO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, LÍDIO MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAOR DE MELO FRANCO - 

OAB:19243/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMINO AFONSO FERNANDES 

- OAB:3498-B/MT, ALMINO AFONSO FERNANDES JÚNIOR - 

OAB:OAB/DF 42.516, FABIAN FEGURI - OAB:16.739/MT, GUSTAVO 

LISBOA FERNANDES - OAB:41233, RICARDO S. SPINELLI - 

OAB:15.204/MT

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, § 

4º, do CPC, impulsiono o presente feito, a fim de intimar o embargante 
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para, querendo, impugnar as contestações apresentadas aos autos, no 

prazo de legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1160087 Nr: 35979-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Auxiliadora Nadaf Martins, ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE MT, PRESIDENTE DO ISSSPL - INSTITUTO 

DE SEG. S. DOS SERV. DO LEG, ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA 

PUBLICA ESTADUAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Gomes - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, GABRIEL 

MACHADO DOS SANTOS COSTA - OAB:18.586/ES, MARIA LÚCIA DE 

AQUINO AMARAL - OAB:5.060 MT, PATRYCK DE ARAUJO AYALA - 

OAB:6831 - PROC.EST

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para, diante da flagrante 

inconstitucionalidade, declarar a nulidade do ato administrativo n.º 266/96, 

que concedeu indevidamente a estabilidade excepcional à requerida Maria 

Auxiliadora Nadaf Martins no serviço público; da Portaria n.º 171/00 que a 

enquadrou no cargo de “Técnico de Apoio Legislativo”; do Ato n.º 

1.847/01, que lhe concedeu aposentadoria por tempo de serviço em cargo 

de carreira e ainda; declarar nulo todos os atos administrativos 

subsequentes de enquadramentos, progressões e incorporações. 

Condeno a requerida Maria Auxiliadora Nadaf Martins ao pagamento das 

custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado 

de Mato Grosso e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que 

são isentas. No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, 

pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele 

vencedor ou vencido. Transitada em julgado a sentença, o Estado de Mato 

Grosso e a Assembleia Legislativa Estadual, deverão ser intimados, na 

pessoa de seus representantes legais, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

interrompam o pagamento à requerida Maria Auxiliadora Nadaf Martins, de 

qualquer remuneração, subsídio etc., proveniente e decorrente dos Atos 

n.º 266/96, Portaria n.º 171/00 e Ato n.º 1.847/01, sob pena de incidirem, 

pessoalmente, em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Comprovado o cumprimento da determinação acima, procedam-se as 

anotações necessárias e arquivem-se os autos.Decorrido o prazo supra 

sem qualquer manifestação, certifique-se e abra-se vista ao 

representante do Ministério Público.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1148275 Nr: 30914-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL LIMA DAMASCENO, ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FÚRIO - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:OAB/MT 17.731, ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 6.576, GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - 

PROCURADOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - OAB:11.140/MS

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para, diante da flagrante 

inconstitucionalidade, declarar a nulidade dos atos administrativos 

editados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso ao arrepio 

da Lei, que concederam ao requerido Rafael Lima Damasceno, as 

incorretas averbações de tempo de serviço (Portaria nº 213/00, Portaria 

nº 269/01, Portaria n.º 276/01, Portaria nº 277/01, Portaria nº 049/05, 

Portaria nº 145/06); a indevida estabilidade excepcional no serviço público 

com base no art. 19 do ADCT (Ato nº 495/02); o ilegal enquadramento no 

cargo de carreira dos quadros da AL/MT, de Técnico Legislativo Nível 

Superior (Ato nº 592/03); bem como, todas as viciadas progressões, 

reenquadramentos, promoções, vantagens salariais e outras derivadas, 

que o beneficiaram indevida e ilegalmente.Condeno o requerido Rafael 

Lima Damasceno, ao pagamento das custas judiciais e despesas 

processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e 

Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que são isentas. No 

tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em 

ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou 

vencido. Transitada em julgado a sentença, o Estado de Mato Grosso e a 

Assembleia Legislativa Estadual, deverão ser intimados, na pessoa de 

seus representantes legais para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

interrompam o pagamento ao requerido Rafael Lima Damasceno, de 

qualquer remuneração, subsídio etc., provenientes e decorrentes da 

Portaria nº 213/00, Portaria nº 269/01, Portaria n.º 276/01, Portaria nº 

277/01, Portaria nº 049/05, Portaria nº 145/06, Ato nº 495/02 e Ato nº 

592/03, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de 

R$5.000,00 (cinco mil reais).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1140800 Nr: 27751-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, MOACIR CAMPOS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis de Almeida Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRHEGORY PAIVA PIRES 

MOREIRA MAIA - PROCURADOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - 

OAB:11.140/MS, MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - 

OAB:11.116/MT

 Diante do exposto, indefiro o requerimento de gratuidade de Justiça e 

julgo procedentes os pedidos da inicial para, diante da flagrante 

inconstitucionalidade, declarar a nulidade do ato administrativo n.º 

1.294/01, que concedeu ao requerido Moacir Campos Soares a indevida 

estabilidade no serviço público e ainda; declarar nulo todos os atos 

administrativos subsequentes que lhe concederam enquadramentos, 

progressões e incorporações, tais como a efetividade no cargo de 

“Assistente de Apoio Legislativo” (Portaria n.º 209/01) e “Técnico 

Legislativo de Nível Médio” (Ato n.º 589/03). Condeno o requerido Moacir 

Campos Soares ao pagamento das custas judiciais e despesas 

processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e 

Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que são isentos. No 

tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em 

ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou 

vencido. Transitada em julgado a sentença, o Estado de Mato Grosso e a 

Assembleia Legislativa Estadual, deverão ser intimados, na pessoa de 

seus representantes legais para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

interrompam o pagamento ao requerido Moacir Campos Soares, de 

qualquer remuneração, subsídio etc., proveniente e decorrente dos Atos 

n.º 1.294/01, Portaria n.º 209/01 e Ato n.º 589/03, sob pena de incidirem, 

pessoalmente, em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais 

(...)Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 264204 Nr: 22353-21.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES CAETANO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, EDSON ABREU XAVIER (PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO) - OAB:4.915/MT, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - PROC 

MUNICÍPIO - OAB:10.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES CAETANO ROSA - 

OAB:4371/MT

 Ante o exposto:a)- Defiro a memória de cálculo apresentada pelo 

Ministério Público às fls. 903/908;b)- Indefiro os pedidos de requisição à 

Delegacia da Receita Federal da última declaração de imposto de renda 

apresentada pelo executado e pela sua empresa e de penhora do veículo 

da esposa do executado; c)- Defiro o bloqueio de valores via sistema 

Bacenjud até o montante de R$ 87.364,62 (oitenta e sete mil trezentos e 
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sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos). O feito permanecerá 

em gabinete até a efetivação da ordem, nos termos dos artigos 512, §2º e 

517, ambos da CNGC;d)- Sendo positivo o bloqueio de valores, determino 

que o executado seja intimado, nos termos do art. 841, §1º, do CPC;e)- 

Sendo negativo o bloqueio, dê-se vista ao Ministério Público e, em seguida, 

ao Município de Cuiabá para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestarem sobre o estágio atual do cumprimento de sentença;f)- Por 

derradeiro, determino à Sra. Gestora Judicial que certifique se houve o 

decurso do prazo para oferecimento da impugnação ao cumprimento da 

sentença, nos termos do Caput do art. 525 do CPC.Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1022632-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. E. B. (REQUERENTE)

L. L. D. S. (ADVOGADO(A))

V. P. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. D. (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: 

1022632-67.2018.8.11.0041 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, juntada com a carta precatória devolvida, no prazo de 5 dias. 

CUIABÁ, 30 de agosto de 2018 (assinado digitalmente) Katiúscia Marcelino 

Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007894-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. T. L. (EXEQUENTE)

H. F. D. R. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. L. D. O. (EXECUTADO)

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: 

1007894-74.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça , no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 30 de agosto de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029495-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA PIRES (AUTOR(A))

JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA (ADVOGADO(A))

Rubia Simone Leventi (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSANA PRISCILA DE OLIVEIRA LOPES (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1029495-73.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ELIANE MARIA PIRES RÉU: 

HOSANA PRISCILA DE OLIVEIRA LOPES Vistos etc. Intime-se a parte 

autora, para manifestar-se, acerca do parecer Ministerial, constante do id 

14810442, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005138-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LANA JUSSARA MASSAD GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

JANE RODRIGUES BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAUSTINO GOMES DA SILVA (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 

1005138-92.2018.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Curatela] PARTE AUTORA: 

LANA JUSSARA MASSAD GOMES DA SILVA CURATELADO(A): 

FAUSTINO GOMES DA SILVA INTIMANDO(A, S): TERCEIROS 

INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/03/2018 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 

por Lana Jussara Massad Gomes da Silva, em face de Faustino Gomes da 

Silva, devidamente qualificados nos autos. Esclareceu a parte autora que, 

o curatelando, seu genitor, conta com noventa anos de idade e apresenta 

quadro de demência e hidrocefalia de pressão normal (CID F01.3, G91.2) – 

id. 12008809 (p. 1/7), o que o impossibilita à pratica dos atos da vida civil. 

A ação foi recebida, por meio da decisão de id. 12014969, que concedeu 

a gratuidade processual postulada e nomeou a autora curadora provisória 

do curatelando. Na mesma oportunidade, foi determinada diligência, a fim 

de verificar se o curatelando possuía condições para se apresentar em 

Juízo, bem como, a expedição de ofício ao INSS e a realização de estudo 

social. Relatório de estudo social consta do id. 12692483. No id. 12765579, 

consta informação acerca à inexistência de benefício previdenciário em 

nome do curatelando. O curatelando foi regularmente citado, conforme se 

observa da certidão de id. 12785973. A nobre curadora especial 

nomeada, apresentou contestação por negativa geral no id. 13749880. 

Parecer Ministerial pela procedência da ação, tornando definitiva a decisão 

que nomeou a autora curadora do requerido – id. 14297407. É o relatório. 

Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com 

Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe importante 

modificação, no que se refere à capacidade da pessoa natural, ante a 

necessidade de se assegurar ao portador de deficiência o exercício de 

seus direitos, visando sua inclusão social e o 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. 

Hoje, a única possibilidade de incapacidade absoluta em nosso sistema 

jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, razão pela qual o 

reconhecimento de causa transitória ou permanente que impeça a pessoa 

de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua incapacidade 

relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do disposto nos 

arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da pessoa natural 

passa a ser ato excepcional, realizável por meio do instituto da curatela, 

justificável somente quando a pessoa não apresenta capacidade para o 

exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, §1ª, da Lei 

13.146/15 e art. 753, do CPC. No caso trazido à exame, verifica-se que o 

curatelando conta com noventa anos de idade, e apresenta quadro de 

demência, que foi agravado devido à hidrocefalia, apresentando hoje uma 

saúde frágil, com o uso de cadeiras de rodas, o que o impossibilita à 

prática dos atos de natureza civil, de caráter patrimonial e impõe a 

assistência constante dos familiares, inclusive, para as atividades 

essenciais da vida diária. Por meio do estudo social realizado, foi possível 

constatar que o curatelando reside com sua filha, ora autora, que vem 

disponibilizando os cuidados necessários ao seu bem estar, inclusive, 

com cuidadora e pagamento de clínica especializada na saúde do idoso, 

que inclui aulas de hidroginástica, música, fortalecimento muscular, 

acompanhamento médico entre outros. Nesse cenário, verifica-se ser a 

curatela medida necessária neste momento da vida do curatelando, e ser 

a autora apta ao exercício do encargo. 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 
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FAUSTINO GOMES DA SILVA, tornando definitiva a decisão provisória, 

que nomeou a parte autora Lana Jussara Massad Gomes da Silva, sua 

curadora provisória, para que pratique, em seu nome, os atos da vida civil, 

que envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e 

receber os valores respectivos. Além disso, a curadora poderá deliberar 

sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade com as 

prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida civil, 

dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da 

Pessoa com Deficiência. Procedam-se as devidas anotações e 

publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o 

termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas, pois beneficiários 

da gratuidade processual. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito." Eu, DÉBORA VIEGAS DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 22 de 

agosto de 2018 (assinado digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1022501-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTA DA LUZ SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PERCILIO DUCARMO DA SILVA (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 

1022501-63.2016.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Capacidade] PARTE AUTORA: 

MARIA SANTA DA LUZ SILVA PARTE RÉ: PERCILIO DUCARMO DA SILVA 

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO 

DA AÇÃO:07/12/2016 VALOR DA CAUSA: R$ 880,00 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 Maria Santa da 

Cruz Silva, em benefício de seu irmão Percílio do Carmo da Silva, ambos 

devidamente qualificadas nos autos. Com a inicial vieram os documentos. 

A ação fora recebida, através da decisão id. 4370602, que nomeou a 

requerente como curadora de Percílio do Carmo da Silva. Nomeado 

curador especial este apresentou contestação por negativa geral no id. 

10240640. No id. 4355436 encontra-se o relatório médico, comprobatório 

da incapacidade do beneficiário, comprovando que o curatelado foi 

diagnosticado com Fratura de Extremidade Proximal da Tibia, Fratura do 

Pé, Estado Pós Cirúrgico e Sequelas Traumatismo do Membro Inferior (CID 

S-82.3, CID S 92, CID Z 98-9 e CID T-93). Na fase de instrução processual, 

fora encartado aos autos, o relatório de estudo psicológico id. 6029962. 

Instado a se manifestar o digno Ministério Público opinou pelo deferimento 

do pedido de curatela, conforme parecer id. 10945339. É o relatório. 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por 

Maria Santa da Cruz Silva, em benefício de seu irmão Percílio do Carmo 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 deficiência física de Percílio do 

Carmo da Silva. O relatório médico de id. 4355436, corroborado pelo 

relatório de estudo psicológico de id. 6029962, demonstram que o 

curatelando necessita de uma pessoa para representá-lo nos atos da vida 

civil, uma vez que esta não consegue expressar a sua vontade, em face 

de seu quadro de Fratura de Extremidade Proximal da Tibia, Fratura do Pé, 

Estado Pós Cirurgico e Sequelas Traumatismo do Membro Inferior (id. 

4355436), 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 PERCILIO DO CARMO DA 

SILVA, declarando-o absolutamente incapaz de exercer os atos de 

natureza 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 

curadora, sua irmã MARIA SANTA DA CRUZ 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. Decisão de embargos: 

Vistos etc. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos perante 

este Juízo, por Maria Santa da Luz Silva, em decorrência da sentença 

constante do id. 11012405. Pleiteia a parte embargante – id. 11284983, 

que seja sanado erro material constante na sentença embargada, quanto 

ao nome da requerente MARIA SANTA DA LUZ SILVA e do interditando 

PERCILIO DUCARMO DA SILVA, uma vez que foram grafados 

erroneamente. Diante do exposto, nos termos do art. 1.022, inciso III, do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos 

declaratórios, para que conste da sentença de id. 11012405: “Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por MARIA 

SANTA DA LUZ SILVA, em benefício de seu irmão PERCÍLIO DUCARMO 

DA SILVA, ambos devidamente qualificadas nos autos. Com a inicial 

vieram os documentos. A ação fora recebida, através da decisão id. 

4370602, que nomeou a requerente como curadora de PERCÍLIO 

DUCARMO DA SILVA. Nomeado curador especial este apresentou 

contestação por negativa geral no id. 10240640. No id. 4355436 

encontra-se o relatório médico, comprobatório da incapacidade do 

beneficiário, comprovando que o curatelado foi diagnosticado com Fratura 

de Extremidade Proximal da Tibia, Fratura do Pé, Estado Pós Cirúrgico e 

Sequelas Traumatismo do Membro Inferior (CID S-82.3, CID S 92, CID Z 

98-9 e CID T-93). Na fase de instrução processual, fora encartado aos 

autos, o relatório de estudo psicológico id. 6029962. Instado a se 

manifestar o digno Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido de 

curatela, conforme parecer id. 10945339. É o relatório. DECIDO. Cuida-se 

de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por MARIA SANTA DA 

LUZ SILVA, em benefício de seu irmão PERCÍLIO DUCARMO 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 deficiência física de PERCÍLIO 

DUCARMO DA SILVA. O relatório médico de id. 4355436, corroborado pelo 

relatório de estudo psicológico de id. 6029962, demonstram que o 

curatelando necessita de uma pessoa para representá-lo nos atos da vida 

civil, uma vez que esta não consegue expressar a sua vontade, em face 

de seu quadro de Fratura de Extremidade Proximal da Tibia, Fratura do Pé, 

Estado Pós Cirurgico e Sequelas Traumatismo do Membro Inferior (id. 

4355436), 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 PERCÍLIO DUCARMO DA SILVA, 

declarando-o absolutamente incapaz de exercer os atos de natureza 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 

curadora, sua irmã MARIA SANTA DA LUZ 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.”. 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, 14 de 

fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito. Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA , digitei. Cuiabá - 

MT, 12 de julho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária 

(assinado digitalmente)
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Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1014384-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE DOS SANTOS (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 

1014384-49.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Capacidade] PARTE AUTORA: 

SONIA MARIA DO NASCIMENTO PARTE RÉ: DANIELE DOS SANTOS 

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO 

DA AÇÃO: 10/05/2017 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 por Sonia Maria do Nascimento, em face de 

Daniele dos Santos, devidamente qualificada e representada nos autos. 

Esclarece a parte autora que, a curatelanda possui retardo mental 

profundo – CID.10:F73, conforme demonstra o atestado médico de id. 

6842993. A ação foi recebida – id. 7262557, quando, então, foi deferido o 

pedido de tutela provisória, nomeando a autora, curadora provisória da 

curatelanda. Termo de curatela assinado – id. 9309395. A curatelanda foi 

regularmente citada – id. 8176401, e, com o decurso do prazo para 

defesa, foi-lhe nomeado curador especial – id. 10069670, que, por sua 

vez, apresentou contestação por negativa geral – id. 10654981. Relatório 

de estudo social – id. 9726779. Instado a se manifestar, o digno Ministério 

Público Estadual opinou pelo deferimento do pedido de curatela. É o 

relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da 

Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe 

importante modificação, no que se refere à capacidade da pessoa natural, 

ante a necessidade de se assegurar ao portador de deficiência o 

exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o 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. Hoje, a única possibilidade de incapacidade absoluta em 

nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, razão pela 

qual, o reconhecimento de causa transitória ou permanente que impeça a 

pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a curatelanda é portadora de Microcefalia, com Oligofrenia 

profunda - – CID.10:F73, sendo, ainda, “alienada mentalmente”, conforme 

atestado médico de id. 6842993, o que a impossibilita à prática dos atos da 

vida civil. A fim de corroborar os fatos apresentados, o estudo 

psicossocial realizado – id. 9726779, constatou que a curatelanda 

necessita de auxílio, inclusive, para sua higiene pessoal. Nesse cenário, a 

curatela se apresenta como medida necessária neste momento, diante da 

incapacidade da curatelanda ao exercício dos atos da vida civil, sendo 

insuficiente a tomada de decisão apoiada, estando a autora, sua genitora, 

apta ao exercício do encargo. 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 

DANIELE DOS SANTOS, tornando definitiva a decisão provisória, para que 

a autora, pratique os atos da vida civil de sua filha, que envolvam gestão 

patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber, em seu nome, 

os valores respectivos. Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o 

tratamento de saúde adequado, em conformidade com as prescrições 

médicas e demais representações, nos atos da vida civil, dentro dos 

limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, nomeando-lhe como curador, a requerente SONIA MARIA 

DO NASCIMENTO. Procedam-se as devidas anotações e publicações, 

conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o termo de 

compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Sem custas, já que beneficiária da gratuidade 

processual. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 13 de março de 2018. Eu, DEBORA 

VIEGAS DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 12 de julho de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 943522 Nr: 56604-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHSM, FPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA DE LUCCA 

CRUDO PHILIPPI, para devolução dos autos nº 56604-84.2014.811.0041, 

Protocolo 943522, 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.: 226983 Nr: 34149-43.2005.811.0041

 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: NEVES MENDES DOS SANTOS, VANESSA DE SOUZA 

LOPES, ANA BRUNA MENDES LOPES, IZABEL CRISTINA ALVES DO 

NASCIMENTO LOPES, VALÉRIA DE SOUZA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776/MT, IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ - 

OAB:10.842-MT, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4.066-B, JOSÉ ORTIZ 

GONSALEZ - OAB:4066-B, NILO ALVES BEZERRA - OAB:2830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NILO ALVES 

BEZERRA, para devolução dos autos nº 34149-43.2005.811.0041, 

Protocolo 226983, 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.: 876124 Nr: 14152-59.2014.811.0041

 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: JLJ, MGBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI LEITE PAREDES - 

OAB:13.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS DOUGLAS 

WANDERLEY TAQUES DA SILVA, para devolução dos autos nº 

14152-59.2014.811.0041, Protocolo 876124, 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.: 768201 Nr: 21076-57.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NJDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDS, SSDM, NDSM, RDSM, LDSM, FDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA - 

OAB:11.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLAUDETE 

MEDEIROS VIEIRA, para devolução dos autos nº 21076-57.2012.811.0041, 
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Protocolo 768201, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1287096 Nr: 3967-20.2018.811.0041

 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: MEMOAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGJDMM, ADNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 734625 Nr: 30936-19.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVADS, MKDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA SALES CARDOSO 

DE OLIVEIRA (UNIJURIS) - OAB:OAB/MT 7.590-B

 Código 734625

 Vistos etc.

Em atenção à manifestação de fls.91, visando à celeridade processual, 

designo audiência de conciliação, para o próximo dia 24 de setembro de 

2018, às 17:40 horas, a ser presidida pelo ilustre Conciliador desta Vara 

Judicial.

A intimação das partes deverá se dar, por meio da nobre Defensoria 

Pública.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 815648 Nr: 22093-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMFDM, LFFDM, PFDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:OAB/MT 6.069, UNIJURIS - CAMPUS PANTANAL 

- OAB:

 Código 815648

 Vistos etc.

Em atenção à manifestação de fls.151, visando à celeridade processual, 

designo audiência de conciliação, para o próximo dia 26 de setembro de 

2018, às 15:40 horas, a ser presidida pelo ilustre Conciliador desta Vara 

Judicial.

A intimação das partes deverá se dar, por meio da nobre Defensoria 

Pública.

Cumpra-se.

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.: 136200 Nr: 204-61.1988.811.0041

 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: NDGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MACIEL SOUTO DO 

NASCIMENTO - OAB:19.458-O, MÔNICA ALBERNAZ HORTENSI - 

OAB:16086-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para comparecer em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, para retirar os 

ALVARÁS, sob pena de remessa dos autos ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1146816 Nr: 30358-80.2016.811.0041

 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: HERNANI ZANIN JUNIOR, ROSANGELA DE CASSIA 

LEON LEITE, ROSANA LUCIA DOURADO LEON EVANGELIDIS, MARCELA 

LEÃO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PEDRO VICENTE LEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN JUNIOR - 

OAB:305.323/SP, MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO - 

OAB:18625, SÉRGIO DONIZETI NUNES - OAB:2420-B, SERGIO DONIZETI 

NUNES - OAB:2420/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para comprovar o 

recolhimento das custas de fls. 216, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 243700 Nr: 12197-71.2006.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECBDM, HLBDM, ALBDM, FBDM, NMMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMBDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KELCIA FIGUEIREDO DE 

FREITAS GONÇALVES - OAB:OAB/MT 10.541, ANDRÉ LUIS DOMINGOS 

DA SILVA - OAB:4907-B, BENEDITO ALVES FERRAZ - OAB:5.632/MT, 

EDUARDO MAHON - OAB:6.363/MT, LAZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10.006/MT, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15329, NAIME MARCIO MARTINS MORAES - OAB:3847 MT, 

RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 243700

Vistos etc.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a presente ação contou com 

sentença, já transitada em julgado (fls. 1411/1418), que converteu a ação 

que tramitava pelo rito do inventário para o rito do arrolamento sumário, em 

observância ao disposto no art. 659, do Código de Processo Civil.

Ademais, observa-se que os deveres do inventariante dativo, cessaram 

com a homologação da partilha, cabendo, agora, aos herdeiros as 

providências necessárias e porventura pendentes.

Consigno que a sentença de fls. 1411/1418, que homologou os termos da 

partilha de fls. 1.275/1.282, considerou a inclusão dos imóveis de matrícula 

nº. 27.889, 6.377 e 15.112 porém, a fim de se viabilizar a conclusão do 

presente processo, caso os mesmos não estejam registrados em nome do 

espólio, autorizo sua exclusão, para fim de recolhimento do ITCMD, 

ressalvando que, quanto aos mesmos, nesta hipótese, não se formalizará 

a transferência, o que imporá posterior sobrepartilha de bens, para que 

seja possível o recolhimento do imposto.

 Diante do exposto, em atenção ao disposto nos arts. 659 e seguintes do 

CPC, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos de fls. 1450/1453, para 

determinar a expedição do formal de partilha e alvarás necessários, nos 
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termos acordados às fls. 1.275/1.282, com a ressalva quanto aos imóveis 

de matrícula supramencionados.

Na sequência, INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual, para lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos, porventura 

incidentes, em atenção ao disposto no art. 659, §2º, do CPC.

Após, procedam-se as devidas baixas e anotações legais, arquivando-se 

os autos independentemente de nova determinação.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 29 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.: 862526 Nr: 3679-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAADEA, ASAADEA, IADADDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO THADEU PRADO DE 

MORAES - OAB:11.526/MT

 Nos termos do Provimento 40/2007, e item 2.8.1.5 da Consolidação das 

Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, PROCEDO À INTIMAÇÃO DA 

PARTE INTERESSADA, PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS NO 

PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS, 

CONFORME REQUERIDO, SOB PENA DE RETORNO DOS AUTOS AO 

SETOR DE ARQUIVO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1110770 Nr: 14986-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVNDC, EDCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BEATRIZ GAHYVA DE 

AQUINO - OAB:14508/MT, DULCE HELENA GAHYVA - OAB:7.699/MT, 

ESTEFENSON LUIS DE FIGUEIREDO - OAB:10109/MT, SANDRINE 

LUCIANA COSTA GAHYVA - OAB:16.446/MT, SORAYA MARANHÃO 

BAGIO - OAB:8079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1110770

 Vistos etc.

Em atenção à manifestação de fls.68, visando à celeridade processual, 

designo audiência de conciliação, para o próximo dia 24 de setembro de 

2018, às 17:00 horas, a ser presidida pelo ilustre Conciliador desta Vara 

Judicial.

A intimação das partes deverá se dar, por meio da nobre Defensoria 

Pública.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 828409 Nr: 34262-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDS, MDBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DRA. DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4.939, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 Código 828409

 Vistos etc.

Em atenção à manifestação de fls.130, visando à celeridade processual, 

designo audiência de conciliação, para o próximo dia 26 de setembro de 

2018, às 16:20 horas, a ser presidida pelo ilustre Conciliador desta Vara 

Judicial.

A intimação das partes deverá se dar, por meio da nobre Defensoria 

Pública.

Cumpra-se.

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.: 933266 Nr: 51059-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSFDS, ERDS, NF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAMARA THALIERY DOS 

SANTOS - OAB:18.360/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12860 MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 842317 Nr: 46404-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPP, APP, VPP, MPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:14.524/MT, FABIO AZEM CAMARGO - OAB:19238-B, SEBASTIÃO 

CARLOS ARAÚJO PRADO - OAB:10001/MT, VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 40/2007, e item 2.8.1.5 da Consolidação das 

Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, PROCEDO À INTIMAÇÃO DA 

PARTE INTERESSADA, PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS NO 

PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS, 

CONFORME REQUERIDO, SOB PENA DE RETORNO DOS AUTOS AO 

SETOR DE ARQUIVO

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026462-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. B. X. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALVA APARECIDA BALDEZ XAVIER OAB - 005.477.521-30 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO PAULO CORREA XAVIER (EXECUTADO)

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 

CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Autos nº 1026462-75.2017.8.11.0041 – PJE 

Espécie: [EXPROPRIAÇÃO DE BENS] Parte Autora: E. V. B. X., 

REPRESENTANTE: DALVA APARECIDA BALDEZ XAVIER PARTE RÉ: 

JOÃO PAULO CORREA XAVIER INTIMANDO(A, S): JOÃO PAULO CORREA 

XAVIER DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/08/2017 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.259,76 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$ 5.765,39 (cinco mil 

setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove 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 
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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. 

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: E. V. B. X., representada por 

sua genitora Sra. DALVA APARECIDA BALDEZ XAVIER, interpôs a 

presente Ação de Cumprimento de Sentença de Prestação Alimentícia em 

face de JOÃO PAULO CORREA XAVIER, requerendo o pagamento do 

valor de R$ 5.259,76 (cinco mil e duzentos e cinquenta e nove reais e 

setenta e seis centavos), referentes às parcelas em atraso de15 de 

janeiro de 2016 a 15 de maio de 2017, sob pena de penhora. DESPACHO: 

"Vistos etc. Ante às informações do id.13491957, determino que se 

promovam buscas, por meio dos Sistemas conveniados, visando a 

obtenção do endereço do devedor JOÃO PAULO CORREA XAVIER, filho 

de Almir Aristides Xavier e Terezinha Correa Negrão. Caso a busca reste 

positiva, INTIME-SE o executado, para em 15 (quinze) dias, pagar o valor 

de R$ 5.765,39 (cinco mil setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e 

nove centavos), correspondente às prestações alimentícias, devidas nos 

meses de janeiro/2016 a maio/2017. Frustradas as buscas acima 

mencionadas, defiro o pedido de citação, conforme pleiteado, pelo prazo 

de 20 (vinte) dias. Faça constar do edital, a advertência contida no inciso 

IV do art. 257 do CPC. Transcorrido o prazo determinado, sem 

manifestação da parte ré, remetam-se os autos à culta Defensora Pública, 

Drª Gislaine Figueira Desto que, ora nomeio como curadora especial do 

requerido, conforme disciplina o art. 72 do CPC. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 

de junho de 2018. 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, 

DÉBORA VIEGAS DA SILVA, digitei. CUIABÁ, 14 de agosto de 2018 . 

(assinado digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006179-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. L. (REQUERENTE)

J. D. C. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA LINO JORGE DA SILVA OAB - 405.609.531-00 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________ CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e da 

CNGC/2017, impulsiono o presente feito para intimar a parte requerente 

para que, dentro do prazo de 15 dias, apresente sua manifestação acerca 

do Laudo Psicossocial acostado aos autos. Cuiabá, 30 de agosto de 2018. 

Mirelli Silva. Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Des. 

Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D - Bairro: Centro Político 

Administrativo - Cidade: Cuiabá-MT Cep:78049905 - Fone: (65) 3648-6456/ 

6455

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036937-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. B. D. O. J. (ADVOGADO(A))

R. D. C. T. (ADVOGADO(A))

P. R. L. B. J. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. A. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o presente 

feito para fins de intimar o requerente para manifestar acerca da certidão 

contida no ID 14333954, dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 2018-08-30. 

Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006894-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. D. M. (REQUERENTE)

H. R. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. V. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o presente 

feito para fins de intimar a parte requerente, a fim de que requeira o que 

entender de direito, bem como se ainda há interesse no prosseguimento 

da ação, dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 2018-08-30. Mirelli Silva 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004735-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. N. (ADVOGADO(A))

O. N. R. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. K. A. (REQUERIDO)

R. T. N. (ADVOGADO(A))

J. P. M. (ADVOGADO(A))

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 Processo: 1004735-26.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: OTACIO NETO RODRIGUES ASSUNCAO REQUERIDO: 

MICHELLI FUJII KIMURA ASSUNCAO Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Divórcio Litigioso, proposta por Otácio Neto Rodrigues Assunção, em face 

de Michelli Fujii Kimura Assunção, devidamente qualificados na inicial. 

Pleiteou a parte autora pela decretação do divórcio das partes, a fixação 

da guarda do filho em comum de forma unilateral à requerida, 

regulamentação de convivência, fixação de alimentos provisórios, em R$ 

477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), equivalente à 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, assim como, pela partilha 

dos bens amealhados. Foi proferida decisão no id. 13573223, que recebeu 

a emenda da inicial apresentada, deferiu a gratuidade processual ao autor 

e fixou alimentos provisórios, em favor do infante Gustavo Toshio Kimura 

Assunção, em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, incidentes 

sobre férias e 13º salário, em sendo o caso. A requerida se habilitou nos 

autos, juntando procuração no id. 13980469 e, no id. 14347971, informou 
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a interposição de recurso de agravo de instrumento, em face da decisão 

que fixou os alimentos provisórios, visando, em Juízo de retratação, a sua 

majoração, para a quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), em 

atenção ao binômio necessidade e possibilidade. O agravo de instrumento 

interposto, consta do id. 14348705, e, sem suas razões, a autora 

sustentou que o valor fixado é módico frente as necessidade do infante e 

a possibilidade do alimentante, já que, além da renda mensal de R$ 

4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), o autor é empresário, sendo que, 

somente no mês de março de 2018, teria auferido de R$ 22.725,53 (vinte e 

dois mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos), 

somados as duas fontes de renda. Infirmou, ainda, que o agravado 

sempre custeou as despesas do filho com plano de saúde, no valor de R$ 

277,41 (duzentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos), 

mensalidade escolar no valor de R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais) 

e com leite, fraudas, remédios, as quais alcançariam a quantia de R$ 

1.000,00 (mil reais). A requerida juntou cópia dos extratos da 

movimentação da conta nº. 38204-3, agência nº. 3499-1, do Banco do 

Brasil (id. 14348705), em seu nome, da conta nº. 37192-0, agência 

3499-1, do Banco do Brasil (id. 2778325), em nome do agravado, contrato 

de locação, em nome do agravado, do imóvel em que a agravante reside 

com o infante, no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) 

(id. 14348574, p. 35), cópia da ficha de matrícula do infante na escolinha 

(id. 14348574 e 14348574), declaração da escolinha de que o agravante 

estaria adimplente até 27 de março de 2018 (id. 14348574, p. 55), cópia de 

receitas médicas e recibos de compra de medicamentos (id. 14348574, p. 

56/61), cópia de conversas por meio do Whats’App entre outros. No id. 

14770726 consta cópia da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, que 

deixou de conhecer do agravo de instrumento interposto. Realizada 

audiência de tentativa de conciliação, a mesmo restou infrutífera, nos 

termos constantes do id. 14883780. É o que cabia relatar. Fundamento e 

Decido. Em que pese o não conhecimento do agravo de instrumento, 

conforme decisão, acostada ao id. 14770726, o que retira deste juízo o 

exercício do juízo de retratação da decisão agravada, é certo que foram 

trazidos muitos elementos novos aos autos, que justificam a revisão da 

decisão provisória, concedida no id. 14200290. Isso porque, os 

documentos juntados pela requerida demonstram maior aptidão do 

requerido, em custear as despesas do filho, o qual a considerar sua 

vontade, terá a guarda exercida unilateralmente pela genitora, o que, por si 

só, já lhe onera, seja economicamente, seja em dispêndios cuidados. 

Ademais, os extratos bancários da conta do requerido, demonstram a 

entrada de receitas, além daquela percebida a título de remuneração pelo 

Estado de Mato Grosso e, a justificar que até a propositura desta ação 

arcava com a integralidade das despesas do infante, o que restou 

demonstrado pela declaração de quitação da escola e pelas conversas 

pelo Whatsapp, é crível que sua receita não se limite ao que percebe 

mensalmente como servidor público estadual. A corroborar a necessidade 

de revisão dos alimentos provisórios, temos que as necessidades do 

infante são presumidas e compatíveis com sua faixa etária, sendo que, 

diante da condição social dos genitores, o infante apresenta despesas 

que não podem ser custeadas pelo valor fixado originariamente, mesmo a 

considerar a contribuição à que a genitora se obriga. Diante do exposto, 

REVOGO, parcialmente, a decisão de id. 14200290, para majorar os 

alimentos provisórios fixados para 02 (dois) e meio salários mínimos 

vigentes, a serem depositados até o dia 10 (dez) de cada mês, em conta 

bancária da requerida, sob pena de desconto direto em folha de 

pagamento. Certifique-se quanto ao decurso do prazo para apresentação 

de contestação pela requerida. Notifique-se o digno Ministério Público. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito em Substituição

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004735-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. N. (ADVOGADO(A))

O. N. R. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. K. A. (REQUERIDO)

R. T. N. (ADVOGADO(A))

J. P. M. (ADVOGADO(A))

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 Processo: 1004735-26.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: OTACIO NETO RODRIGUES ASSUNCAO REQUERIDO: 

MICHELLI FUJII KIMURA ASSUNCAO Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Divórcio Litigioso, proposta por Otácio Neto Rodrigues Assunção, em face 

de Michelli Fujii Kimura Assunção, devidamente qualificados na inicial. 

Pleiteou a parte autora pela decretação do divórcio das partes, a fixação 

da guarda do filho em comum de forma unilateral à requerida, 

regulamentação de convivência, fixação de alimentos provisórios, em R$ 

477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), equivalente à 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, assim como, pela partilha 

dos bens amealhados. Foi proferida decisão no id. 13573223, que recebeu 

a emenda da inicial apresentada, deferiu a gratuidade processual ao autor 

e fixou alimentos provisórios, em favor do infante Gustavo Toshio Kimura 

Assunção, em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, incidentes 

sobre férias e 13º salário, em sendo o caso. A requerida se habilitou nos 

autos, juntando procuração no id. 13980469 e, no id. 14347971, informou 

a interposição de recurso de agravo de instrumento, em face da decisão 

que fixou os alimentos provisórios, visando, em Juízo de retratação, a sua 

majoração, para a quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), em 

atenção ao binômio necessidade e possibilidade. O agravo de instrumento 

interposto, consta do id. 14348705, e, sem suas razões, a autora 

sustentou que o valor fixado é módico frente as necessidade do infante e 

a possibilidade do alimentante, já que, além da renda mensal de R$ 

4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), o autor é empresário, sendo que, 

somente no mês de março de 2018, teria auferido de R$ 22.725,53 (vinte e 

dois mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos), 

somados as duas fontes de renda. Infirmou, ainda, que o agravado 

sempre custeou as despesas do filho com plano de saúde, no valor de R$ 

277,41 (duzentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos), 

mensalidade escolar no valor de R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais) 

e com leite, fraudas, remédios, as quais alcançariam a quantia de R$ 

1.000,00 (mil reais). A requerida juntou cópia dos extratos da 

movimentação da conta nº. 38204-3, agência nº. 3499-1, do Banco do 

Brasil (id. 14348705), em seu nome, da conta nº. 37192-0, agência 

3499-1, do Banco do Brasil (id. 2778325), em nome do agravado, contrato 

de locação, em nome do agravado, do imóvel em que a agravante reside 

com o infante, no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) 

(id. 14348574, p. 35), cópia da ficha de matrícula do infante na escolinha 

(id. 14348574 e 14348574), declaração da escolinha de que o agravante 

estaria adimplente até 27 de março de 2018 (id. 14348574, p. 55), cópia de 

receitas médicas e recibos de compra de medicamentos (id. 14348574, p. 

56/61), cópia de conversas por meio do Whats’App entre outros. No id. 

14770726 consta cópia da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, que 

deixou de conhecer do agravo de instrumento interposto. Realizada 

audiência de tentativa de conciliação, a mesmo restou infrutífera, nos 

termos constantes do id. 14883780. É o que cabia relatar. Fundamento e 

Decido. Em que pese o não conhecimento do agravo de instrumento, 

conforme decisão, acostada ao id. 14770726, o que retira deste juízo o 

exercício do juízo de retratação da decisão agravada, é certo que foram 

trazidos muitos elementos novos aos autos, que justificam a revisão da 

decisão provisória, concedida no id. 14200290. Isso porque, os 

documentos juntados pela requerida demonstram maior aptidão do 

requerido, em custear as despesas do filho, o qual a considerar sua 

vontade, terá a guarda exercida unilateralmente pela genitora, o que, por si 

só, já lhe onera, seja economicamente, seja em dispêndios cuidados. 

Ademais, os extratos bancários da conta do requerido, demonstram a 

entrada de receitas, além daquela percebida a título de remuneração pelo 

Estado de Mato Grosso e, a justificar que até a propositura desta ação 

arcava com a integralidade das despesas do infante, o que restou 

demonstrado pela declaração de quitação da escola e pelas conversas 

pelo Whatsapp, é crível que sua receita não se limite ao que percebe 

mensalmente como servidor público estadual. A corroborar a necessidade 

de revisão dos alimentos provisórios, temos que as necessidades do 

infante são presumidas e compatíveis com sua faixa etária, sendo que, 

diante da condição social dos genitores, o infante apresenta despesas 

que não podem ser custeadas pelo valor fixado originariamente, mesmo a 

considerar a contribuição à que a genitora se obriga. Diante do exposto, 

REVOGO, parcialmente, a decisão de id. 14200290, para majorar os 

alimentos provisórios fixados para 02 (dois) e meio salários mínimos 

vigentes, a serem depositados até o dia 10 (dez) de cada mês, em conta 

bancária da requerida, sob pena de desconto direto em folha de 

pagamento. Certifique-se quanto ao decurso do prazo para apresentação 
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de contestação pela requerida. Notifique-se o digno Ministério Público. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito em Substituição

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007439-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. S. (ADVOGADO(A))

E. K. G. D. C. (AUTOR(A))

A. B. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. D. M. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o presente 

feito para fins de intimar a parte requerente a fim de que requeira o que 

entender de direito, dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 2018-08-30. Mirelli 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1034130-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA (ADVOGADO(A))

VALTER WAGNER GONCALVES COELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXWELL LATORRACA DELGADO (ADVOGADO(A))

KARINA DE ALMEIDA CENTOFANTE GONCALVES COELHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar apresentando a Impugnação, dentro do prazo 

de 15 dias. Cuiabá, 30 de agosto de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026053-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. V. D. S. O. (REQUERENTE)

G. G. R. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1026053-65.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: GILEADE VICENTE DOS SANTOS OLIVEIRA REQUERIDO: 

JAQUELINE MARIA DA SILVA Vistos etc. Cumpra-se na forma deprecada, 

servindo cópia da presente como mandado. Após, devolvam-se os autos 

ao douto juízo deprecante, com as nossas homenagens. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito em substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025275-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. N. J. (ADVOGADO(A))

G. D. S. M. (EXEQUENTE)

D. S. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. D. A. N. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1025275-95.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: GRAZIELLI DA SILVA MARTINS 

EXECUTADO: WALDOMIRO RODRIGUES DE ARAUJO NETO Vistos etc. 

Defiro a gratuidade processual nos termos da Lei 1.060/50. Processe-se 

em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Intime-se o executado 

pessoalmente, para, em 03 (três) dias, pagar o débito exequendo, 

correspondente aos meses de maio a julho/2018, totalizando R$ 1.472,21 

(mil quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos), bem como 

as prestações que vencerem no curso da presente ação, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de efetuar a quitação sob pena de 

protesto judicial e de prisão civil, nos termos do art. 528 do Código de 

Processo Civil. Intime-se a parte devedora, para efetuar o depósito da 

pensão alimentícia, diretamente na conta bancária da parte autora. 

Proceda-se, pesquisa junto ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, em 

busca de informações sobre a existência de eventual vínculo empregatício 

do executado, WALDOMIRO RODRIGUES DE ARAUJO NETO, CPF nº 

985.171.551-49, filiação: Jocilda Rodrigues de Araujo. Em caso de 

informação positiva, oficie-se a empresa empregadora do alimentante, 

para que, proceda ao desconto dos alimentos correspondentes a 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, em folha de pagamento do 

executado, depositando-se o numerário em conta bancária. Notifique-se o 

nobre Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de agosto 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1019400-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO CHIQUITO (REQUERENTE)

Luiz Augusto Pires Cezário (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

José Donatoni (INVENTARIADO)

Alcide Eborghi Donattoni (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1019400-47.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CARLOS ALBERTO CHIQUITO 

INVENTARIADO: ALCIDE EBORGHI DONATTONI, JOSÉ DONATONI Vistos 

etc. Intime-se o ilustre subscritor da peça exordial para emenda-la, em 15 

(quinze) dias, colacionando aos autos cópia dos documentos pessoais do 

falecido José, pois os que foram juntados no Id. 13977633, encontram-se 

ilegíveis, bem como, a cópia dos documentos pessoais da falecida Alcide, 

sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1015581-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARVALHO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

SALUSTRA GRACAS PADILHA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO CARVALHO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

RONALDO CARVALHO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AURELINO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1015581-05.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA CARVALHO DE 

ALMEIDA, CARLOS ROBERTO CARVALHO DE ALMEIDA, RONALDO 

CARVALHO DE ALMEIDA REQUERIDO: AURELINO DE ALMEIDA Vistos etc. 

Intime-se o ilustre subscritor da peça exordial para emendá-la, em 15 

(quinze) dias, colacionando aos autos cópia dos documentos pessoais do 

falecido, tendo em vista ser necessária a pesquisa, junto aos sistemas 

conveniados (Bancenjud e Renajud), sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Intimem-se. Cuiabá/MT, 29 de agosto de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito em Substituição 

Legal
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Despacho Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1020747-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELI SILVA PEREIRA (ADVOGADO(A))

FERNANDA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

SEBASTIANA LAMIM DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL DUARTE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1020747-18.2018.8.11.0041. REQUERENTE: FERNANDA APARECIDA DE 

SOUZA, SEBASTIANA LAMIM DE ALMEIDA REQUERIDO: SAMUEL DUARTE 

DE ALMEIDA Vistos etc. Intime-se o ilustre subscritor da peça exordial 

para emendá-la, em 15 (quinze) dias, retificando o valor da causa, tendo 

em vista todos os bens relacionados na inicial, sob pena de indeferimento 

da presente ação. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026390-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO KARAM SANTOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

JOAO DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

ANDREZA MAGALHAES DO REGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINA MARIA JESUS CARDOSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1026390-54.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAO DE SOUZA LIMA REQUERIDO: GINA MARIA JESUS 

CARDOSO Vistos etc. Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da 

presente como mandado. Após, devolvam-se os autos ao douto juízo 

deprecante, com as nossas homenagens. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de 

agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito em substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028292-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. B. (REQUERENTE)

P. V. D. S. J. (ADVOGADO(A))

S. D. S. J. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVA ROZANE SANTIAGO OAB - 046.345.089-23 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1028292-42.2018.8.11.0041. REQUERENTE: GUSTAVO SANTIAGO 

BOTELHO REPRESENTANTE: EVA ROZANE SANTIAGO REQUERIDO: 

ANDERSON BOTELHO Vistos etc. Cumpra-se na forma deprecada. Após, 

devolvam-se os autos ao douto juízo deprecante, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de agosto de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026402-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. T. (ADVOGADO(A))

E. P. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1026402-68.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELIANA PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: VALDENIR DOS 

SANTOS Vistos etc. Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da 

presente como mandado. Após, devolvam-se os autos ao douto juízo 

deprecante, com as nossas homenagens. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de 

agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito em substituição

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1022903-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON PEDROSO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCELO ANTONIO COSTA CUNHA (REQUERENTE)

HENRIQUETA HANES CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1022903-76.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: HENRIQUETA HANES CUNHA, MARCELO ANTONIO COSTA 

CUNHA Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade processual, nos termos 

da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Colha-se a manifestação do douto Parquet e, conclusos Cumpra-se . 

Cuiabá, MT, 16 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1027365-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. D. O. (REQUERENTE)

M. A. R. C. (REQUERENTE)

A. R. T. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1027365-76.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

RODRIGUES CIREIA, ROBINSON CIREIA DE OLIVEIRA Vistos etc. Defiro a 

gratuidade postulada, com fundamento na Lei nº 1060/50. Processe-se em 

segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Colha-se o pronunciamento do digno 

Ministério Público e, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de agosto de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1027764-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA THAIS FRANCA ARAUJO (REQUERENTE)

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO (ADVOGADO(A))

FERNANDO LEONARDO GAZOLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1027764-08.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUANA THAIS FRANCA ARAUJO, FERNANDO LEONARDO 

GAZOLA Vistos etc. Intime-se o ilustre subscritor da exordial, para 

emendá-la, em 15 (quinze) dias, retificando o valor da causa, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027736-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. A. M. (REQUERENTE)

R. L. R. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MOREIRA DE ANDRADE OAB - 973.071.141-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. C. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1027736-40.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA FERNANDA DE ANDRADE MOREIRA 

REPRESENTANTE: ANDREIA MOREIRA DE ANDRADE REQUERIDO: THIAGO 

CESAR MOREIRA Vistos etc. Cumpra-se na forma deprecada. Após, 
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devolvam-se os autos ao douto juízo deprecante, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028439-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. P. R. (ADVOGADO(A))

M. E. M. A. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA MAGALHAES OAB - 021.413.981-69 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. E. A. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1028439-68.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA EDUARDA 

MAGALHÃES ARIAS PERENTEL REPRESENTANTE: REGINA DA SILVA 

MAGALHAES REQUERIDO: LUIZ EDUARDO ARIAS PERENTEL Vistos etc. 

Cumpra-se na forma deprecada. Após, devolvam-se os autos ao douto 

juízo deprecante, com as nossas homenagens. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 

de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028463-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. L. (ADVOGADO(A))

M. E. M. A. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. E. A. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1028463-96.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA EDUARDA 

MAGALHÃES ARIAS PERENTEL REQUERIDO: LUIZ EDUARDO ARIAS 

PERENTEL Vistos etc. Cumpra-se na forma deprecada. Após, 

devolvam-se os autos ao douto juízo deprecante, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de agosto de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028194-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. H. I. (ADVOGADO(A))

F. T. I. (ADVOGADO(A))

L. M. (REQUERENTE)

L. M. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1028194-57.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LUAN MILESKI CANDIDO, 

LENY MILESKI REQUERIDO: AUGUSTO MAGNO CANDIDO Vistos etc. 

Cumpra-se na forma deprecada. Após, devolvam-se os autos ao douto 

juízo deprecante, com as nossas homenagens. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 

de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028194-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. H. I. (ADVOGADO(A))

F. T. I. (ADVOGADO(A))

L. M. (REQUERENTE)

L. M. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1028194-57.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LUAN MILESKI CANDIDO, 

LENY MILESKI REQUERIDO: AUGUSTO MAGNO CANDIDO Vistos etc. 

Cumpra-se na forma deprecada. Após, devolvam-se os autos ao douto 

juízo deprecante, com as nossas homenagens. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 

de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015987-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

A. C. S. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERINALDA DE SANTANA FERREIRA OAB - 006.691.591-07 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON JETULIO SOUSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. Revogo a decisão constante de 

Id. 14632696, pois foi invertida a prioridade, em desvantagem para o 

infante, em favor do qual devem ser aplicadas as políticas de proteção. 

Nessa linha, os alimentos são imprescindíveis e reclama celeridade, e por 

isso é importante que este processo tramite sob o rito do art. 528 do 

Código de Processo Civil, com as disposições de seu parágrafo 7º. Assim, 

passo à análise dos pedidos. O exequente pretende a tramitação, no 

mesmo processo, do cumprimento de sentença na modalidade de 

expropriação de bens, como também na modalidade de prisão do devedor. 

Ainda, na vigência do Código de Processo Civil anterior, o Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul já havia reconhecido a inviabilidade de tal 

procedimento, como se demonstra pela ementa a seguir: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DE RITOS. 

INVIABILIDADE. Em execução de alimentos é inviável cumular o rito da 

prisão com pretensão de penhora. Precedentes. NEGARAM 

PROVIMENTO". (Agravo de Instrumento Nº 70061412078, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 

30/10/2014). O atual estatuto processual incorporou esse entendimento, 

ao dispor: "Art. 780. O exequente pode cumular várias execuções, ainda 

que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e 

desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o 

procedimento". Verificando que consta planilha de cálculo separada, e 

visando celeridade processual, acolho a presente execução referente ao 

período que compreende as três últimas prestações que antecederam a 

propositura da ação, ou seja, os meses de março, abril e maio de 2018, 

conforme planilha (id. 13577754), no valor de R$ 965,13 (novecentos e 

sessenta e cinco reais e treze centavos). Feitas essas considerações, 

nos termos do art. 528 do novo Código de Processo Civil, cite-se o 

executado pessoalmente, para no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

prisão e protesto da dívida: a) pagar o débito constante da memória de 

cálculo, que está atualizada até o mês de maio/2018, mais as parcelas que 

vencerem no curso deste processo (Súmula/STJ nº. 309); b) provar que já 

pagou ou; c) justificar a impossibilidade de pagar. Saliento que o 

pagamento apenas do valor da memória de cálculo, desacompanhado do 

comprovante das parcelas posteriores, vencidas, não inibirá a decretação 

da prisão civil. Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, 

desde que sejam pagos no prazo de 3 (três) dias, juntamente com o débito 

executado. As parcelas da memória de cálculo (id. 13577740), deverão 

ser executadas em autos próprios, pelo rito do art. 523 do mesmo diploma 

legal. Sirva cópia da presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027504-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRAILDE ALVES NOGUEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1027504-28.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: IRAILDE ALVES NOGUEIRA DE MORAES Vistos etc. 

Cumpra-se na forma deprecada. Após, devolvam-se os autos ao douto 

juízo deprecante, com as nossas homenagens. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 
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de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023041-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. D. L. M. (EXEQUENTE)

M. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Cuiabá - 

MT JUIZO DA Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões EDITAL 

DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Numero: 1023041-77.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: CASSIA CRISTIAN DE LARA MEDRADO EXECUTADO: 

MAYKON ALVES DOS SANTOS Numero: 1023041-77.2017.8.11.0041 

INTIMANDA: Parte autora: CASSIA CRISTIAN DE LARA MEDRADO, 

brasileira, solteira, estudante, inscrita sob o RG: 2391707-5 e CPF: 

050.776.931-70, atualmente residindo em lugar incerto e não sabido. 

FINALIDADE: INTIMAR a parte autora: CASSIA CRISTIAN DE LARA 

MEDRADO, 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, 30 de agosto de 2018. Mirelli Silva Gestora Judiciária 

Autorizada pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1011723-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE BISPO GARCIA (REQUERENTE)

FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO RENOVATO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Numero: 

1011723-97.2017.8.11.0041 PJE REQUERENTE: VALDIRENE BISPO 

GARCIA REQUERIDO: LEANDRO RENOVATO DOS SANTOS Numero: 

1011723-97.2017.8.11.0041 PJE INTIMANDA: Parte autora: VALDIRENE 

BISPO GARCIA, brasileira, solteira, portadora dos documentos RG 

n.1403836-6 SSP/MT, CPF nº 997.287.451-68, atualmente residindo em 

lugar incerto e não sabido. FINALIDADE: INTIMAR a parte autora: 

VALDIRENE BISPO GARCIA, 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, 30 de agosto de 2018. Mirelli Silva Gestora 

Judiciária Autorizada pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027655-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. D. S. (REQUERENTE)

J. R. D. S. (ADVOGADO(A))

P. A. C. J. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. D. C. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1027655-91.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARA SILVANA DOS SANTOS REQUERIDO: MARIVALDO 

CRISTIANO DO CARMO PEREIRA Vistos etc. Cumpra-se na forma 

deprecada. Após, devolvam-se os autos ao douto juízo deprecante, com 

as nossas homenagens. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028243-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. S. D. S. (ADVOGADO(A))

L. X. D. R. (REQUERENTE)

A. S. T. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. S. T. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1028243-98.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LEANDRO XERES DA ROCHA 

REQUERIDO: LAIS DA SILVA TELES Vistos etc. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Após, 

devolvam-se os autos ao douto juízo deprecante, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de agosto de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1015028-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DA GUIA RIBEIRO DE MORAES (REQUERENTE)

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL JOSE CURVO DE MORAES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, acerca do Laudo 

Psicossocial acostado aos autos. Cuiabá, 30 de agosto de 2018 (assinado 

digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009635-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI PEREIRA REIS (REQUERENTE)

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

HIGOR TADEU REIS DA COSTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, acerca do Laudo 

Psicossocial acosta aos autos. Cuiabá, 30 de agosto de 2018 (assinado 

digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1143409 Nr: 28856-09.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASG, MSDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS - 

OAB:19773/O, KARLA MARIA LIMA DE OLIVEIRA - OAB:16015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EULINA OLIVEIRA DOS 

SANTOS - OAB:19773/O

 Processo n. 28856-09.2016 – Código 1143409

 Vistos.

 As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu 

respectivo polo processual e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a postular em Juízo.

 Por meio da presente ação, os requerentes buscam a regulamentação da 

guarda da menor Alessandra Ledur de Godoy, argumentando que a 
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genitora da infante faleceu, e o seu genitor, ora requerente, não tem 

condições de assumir a guarda, pedindo que seja deferida a favor da avó 

paterna.

 À fl. 17 foi lançado parecer Ministerial.

 À fl. 24 foi negada a liminar e determinada a realização de estudo 

psicossocial, cujo relatório está às fls. 26/28.

 À fl. 31 o Ministério Público opinou pela designação de audiência.

 Não há arguição de preliminares, como também não há irregularidades a 

sanar.

 Defiro a produção de provas orais requeridas pelas partes, consistentes 

em seus depoimentos pessoais e também da menor Alessandra.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 19 de 

setembro de 2018, às 14h:00min.

 O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil. Cada parte 

deverá comparecer com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao 

advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da 

hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.

 Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1027652 Nr: 35643-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCVO, MCVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RENATO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:6557 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10.327-B/MT, ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - OAB:18.378, JOAO 

BATISTA DOS ANJOS - OAB:6658/MT

 Vistos etc.

Com a instituição da Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça, 

que trata das políticas públicas de tratamento adequado de solução de 

conflitos no âmbito do Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso tem estimulado as práticas de conciliação e mediação, 

especialmente com a criação do Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Soluções de Conflitos e Cidadania (Nupemec).

Diante disso, determino a remessa destes autos, para o NUPEMEC, a fim 

de que seja promovida tentativa de resolução deste litígio, através de 

constelação familiar.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 453540 Nr: 25309-68.2010.811.0041

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA CRISTINA SANTOS 

MADUREIRO - OAB:, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT

 Vistos etc.

Com a instituição da Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça, 

que trata das políticas públicas de tratamento adequado de solução de 

conflitos no âmbito do Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso tem estimulado as práticas de conciliação e mediação, 

especialmente com a criação do Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Soluções de Conflitos e Cidadania (Nupemec).

Diante disso, determino a remessa destes autos, para o NUPEMEC, a fim 

de que seja promovida tentativa de resolução deste litígio, através de 

constelação familiar.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1118924 Nr: 18309-07.2016.811.0041

 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: RCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPDM, XLD, MDGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ARAÚJO 

MACHADO - OAB:55180 PR, DEISE DE GOES AMARAL - OAB:14951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORSATO BRAZ - 

OAB:OAB/PR 68.303

 Vistos etc.

Com a instituição da Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça, 

que trata das políticas públicas de tratamento adequado de solução de 

conflitos no âmbito do Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso tem estimulado as práticas de conciliação e mediação, 

especialmente com a criação do Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Soluções de Conflitos e Cidadania (Nupemec).

Diante disso, determino a remessa destes autos, para o NUPEMEC, a fim 

de que seja promovida tentativa de resolução deste litígio, através de 

constelação familiar.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 318872 Nr: 21468-70.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHSB, VDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES 

DE MORAIS - OAB:2.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT, 

FATIMA APARECIDA DE SOUZA BARBOSA ROSA - OAB:15395/ 

OAB-MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de alimentos em que, às 74/75, foi 

decretada a prisão civil do devedor.

Consta dos autos, ainda, que foi impetrado habeas corpus pelo 

executado, cuja ordem foi denegada pelo egrégio TJMT (fls. 108/114).

Logo, constata-se que esta ação de execução segue o rito coativo e não 

expropriatório, de modo que, em razão da incompatibilidade de ritos, 

indefiro o requerimento formulado na petição de fls. 145/150, que deverá 

constituir objeto de nova ação.

Diante do exposto, determino que o exequente informe, no prazo de 5 

(cinco) dias, o atual endereço do executado para que seja expedido o 

mandado de prisão.

Com o endereço informado nos autos, expeça-se o mandado de prisão no 

sistema BNMP/CNJ, nele consignando que o débito é o que consta do 

demonstrativo de fls. 151/158.

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 a dívida seja protestada (CPC, art. 528, 

§3º).

Sem prejuízo da ordem acima, oficie-se a Caixa Econômica Federal para 

que, em 05 (cinco) dias, informe se existe saldo, em nome do alimentante, 

em conta de FGTS e PIS/PASEP.

Em caso positivo, o valor deverá ser depositado em conta judicial, 

devidamente vinculada a estes autos, até o montante da dívida.

Notifique-se o nobre Parquet.

Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 233558 Nr: 2788-71.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAREA, FPRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDCA

 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: EDESIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:8615/MT

 Diante do exposto, notadamente diante da inércia da parte autora, JULGO 

EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação.Sem custas.P. R. I. C. Cuiabá-MT, 29 de 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.: 230286 Nr: 37197-10.2005.811.0041

 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: SILVANA PINHEIRO DA CAS MALHEIROS, A. C. M., J. V. 

C. M., M. C. M.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR MARQUES PEREIRA MALHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: frederico venancio thommen - 

OAB:11.177, KATIA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA DINIZ - 

OAB:4481/MT, MARIANA BRAGA LOUZADA - OAB:8425, MARIANA 

BRAGA LOUZADA - OAB:8425-B/MT, TADEU MUCIO GALVÃO 

MARQUES VALLIM - OAB:4717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a inventariante a manifestar acerca do cálculo de fls. 196, dentro 

do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 177977 Nr: 25660-51.2004.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADLIANE XIMENES SOUZA DA MATA, D. B. X. S. M., J. 

F. X. S. M.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL AFONSO DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA MARTINS DA SILVA - 

OAB:3067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

fins de trazer as copias necessarias que compõe o formal de partilha

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1142494 Nr: 28504-51.2016.811.0041

 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: LUIZ MAURICIO ALMEIDA, ELIANE MARIA ALMEIDA 

GARCIA, ROBERTO MARCOS ALMEIDA, ADRIANA MARIA ALMEIDA, 

DOLORES CRISTINA ALMEIDA DIAS, ESPOLIO DE CLAUDIO MARCIO 

ALMEIDA, RAFAELA GARCIA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MAURÍCIO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - 

OAB:10445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

proceder a intimação da inventariante para apresentar nos autos as 

certidões negativas das Fazenda Pública Estadual (Sefaz e PGE), bem 

como Federal, e ainda informar o nome correto da genitora do menor 

K.R.A., dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1280758 Nr: 2068-84.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATASHA ROSA BACCILI, ISIS LETICIA BACCILI, 

CRISTINA MIRANDA BACCILI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE BACILLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT, JOÃO BATISTA DA COSTA - OAB:59.750 - MG, 

LUCIANA SILVA PEREIRA - OAB:108878, MARIA AUGUSTA DE 

CAMARGO - OAB:10024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESARINO DELFINO CESAR 

FILHO - OAB:4290-A/MT, JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998/MT

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feitopara 

intimar a parte reuqerente NATASHA ROSA BACCILI E ISIS LETICIA 

BACCILI para manifestar acerca da defesa e documentos de fls. 20/800, 

dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 228650 Nr: 35753-39.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RASF, MADSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 228650

 Vistos etc.

Trata-se de Execução de Alimentos, proposta por Reyan Adrio Souza 

Faria, representado por sua genitora Maria Aparecida de Souza Amaral, 

em face de Adriano Ribeiro de Faria, devidamente qualificados nos autos.

Observa-se que a parte exequente completou a maioridade no ano de 

2016 – fl. 08 e regularizou sua representação processual, com a juntada 

da procuração de fl. 196.

Após regular trâmite, as partes realizaram acordo, e juntaram seus termos 

às fls. 194/195, no qual acordam quanto ao valor dos alimentos em atraso.

A maioridade da parte autora dispensa a intervenção Ministerial.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO por 

sentença, o acordo realizado entre as partes, para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, declarando, por consequência, EXTINTA a 

presente ação, com fundamento no art. 487, III, letra “b”, do Código de 

Processo Civil.

INTIMEM-SE as partes, para que informem quanto ao cumprimento do 

acordo, em 05 (cinco) dias e, em sendo positivo, PROCEDAM-SE às baixas 

do protesto e eventual inscrição do nome do requerido, nos cadastros de 

proteção ao crédito, conforme acordado.

CONCEDO a gratuidade processual às partes.

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação.

 Sem custas.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 328141 Nr: 888-82.2008.811.0041

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCA DE SÁ - OAB:16391, 

VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - OAB:9359 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE PAIVA PINTO - 
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OAB:6.220/MT, LEONARDO CARVALHO DA MOTA - OAB:28413

 Vistos etc.

Com a instituição da Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça, 

que trata das políticas públicas de tratamento adequado de solução de 

conflitos no âmbito do Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso tem estimulado as práticas de conciliação e mediação, 

especialmente com a criação do Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Soluções de Conflitos e Cidadania (Nupemec).

Diante disso, determino a remessa destes autos, para o NUPEMEC, a fim 

de que seja promovida tentativa de resolução deste litígio, através de 

constelação familiar.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 29 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.: 1125654 Nr: 21178-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR SAUL AMIDEN - OAB: 

20927/O MT, CARLOS ALBERTO ARAÚJO MACHADO - OAB:55180 PR, 

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - OAB:13565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Com a instituição da Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça, 

que trata das políticas públicas de tratamento adequado de solução de 

conflitos no âmbito do Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso tem estimulado as práticas de conciliação e mediação, 

especialmente com a criação do Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Soluções de Conflitos e Cidadania (Nupemec).

Diante disso, determino a remessa destes autos, para o NUPEMEC, a fim 

de que seja promovida tentativa de resolução deste litígio, através de 

constelação familiar.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 96050 Nr: 134-73.1990.811.0041

 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: MDGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE VIDAL - OAB:0266/MT, 

RICARDO VIDAL - OAB:2.679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO BARRIO JUNIOR - 

OAB:16.640/MT, TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - 

OAB:4717/MT

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar as partes para manifestar acerca da petição de fls. 298/300, dentro 

do prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 785696 Nr: 39567-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSC, JTDSC, ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522, GABRIEL COSTA LEITE - OAB:6608/MT, 

UNIJURIS/UNIC - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11.257/MT

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar as partes para que se manifestem acerca dos cálculos 

apresentados às fls. 87 dos autos em apenso, dentro do prazo de 15 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1022918-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO SILVA BISPO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIS BISPO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

LUIZ HENRIQUE SILVA BISPO (HERDEIRO)

MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1022918-45.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LUIZ PAULO SILVA BISPO 

INVENTARIADO: JOSE LUIS BISPO Vistos etc. Concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, do Código de 

Processo Civil, ressalvada, desde já, a possibilidade de sua revogação, 

caso evidenciado nos autos a ausência de preenchimento dos 

pressupostos. Em face dos elementos constantes dos autos, é possível a 

observância do rito do arrolamento comum, em atenção ao disposto nos 

arts. 659, 664 e 665, do Código de Processo Civil, ressalvado, desde já, a 

possibilidade de conversão para o rito do inventário ou de arrolamento 

sumário. Nomeio como inventariante Luiz Paulo Silva Bispo, 

independentemente de assinatura do termo de compromisso. Intime-se, 

para que, preste as declarações, nos 20 (vinte) dias subsequentes, 

atribuindo valor aos bens do espólio e o plano de partilha, observando-se 

o disposto no art. 1829, do Código Civil. Nos termos do provimento n° 

56/2016–CNJ, deverá da parte autora, no mesmo prazo, trazer aos autos 

certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, 

expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados. 

Citem-se, após, os interessados não representados, se for o caso, pelo 

correio, para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias. Determino 

a utilização do sistema BACENJUD, para verificação de existência de 

ativos em nome do falecido JOSÉ LUIZ BISPO, CPF nº 384.404.821-91, 

filho de Vital Bispo e Lauzinha Eleoterio Bispo. Proceda-se, também, 

pesquisa junto ao RENAJUD em busca de informações sobre a existência 

de veículo registrado em nome do de cujus. Os autos permanecerão em 

gabinete até que a indicação de existência/inexistência de ativos 

financeiros seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do 

Provimento n.º 004/2007/CGJ). Caso haja valores, estes devem ser 

transferidos para conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. 

Outrossim, consigno que, em face dos novos princípios e regras 

aplicáveis à matéria, as questões relacionadas à eventual pendência 

referente a débito tributário, não obstará a conclusão deste processo, 

com a prolação da sentença, já que a Fazenda Pública dispõe de meios 

legais específicos para a cobrança e será intimada, ao final, para 

lançamento, em sendo o caso. Por fim, havendo testamento ou interesse 

de incapaz, dê-se vista ao ilustre Ministério Público. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1025990-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RODRIGUES MACHADO (REQUERENTE)

DORCA IRATANHA RODRIGUES MACHADO (REQUERENTE)

JOSE PIO MACHADO FILHO (REQUERENTE)

CARLOS HAROLDO RODRIGUES MACHADO (REQUERENTE)

MARIA ALICE RODRIGUES MACHADO CANO (REQUERENTE)

MARIA LAIDE RODRIGUES MACHADO (REQUERENTE)

MARIA ANANELES RODRIGUES PACHECO (REQUERENTE)

RICARDO TURBINO NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDA AUXILIADORA RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1025990-40.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DORCA IRATANHA 

RODRIGUES MACHADO, MARIA LAIDE RODRIGUES MACHADO, CARLOS 

HAROLDO RODRIGUES MACHADO, MARIA ANANELES RODRIGUES 

PACHECO, DANIEL RODRIGUES MACHADO, JOSE PIO MACHADO FILHO, 

MARIA ALICE RODRIGUES MACHADO CANO REQUERIDO: RAIMUNDA 

AUXILIADORA RODRIGUES DA SILVA Vistos etc. Concedo os benefícios 

da assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, do Código de 

Processo Civil, ressalvada, desde já, a possibilidade de sua revogação, 

caso evidenciado nos autos a ausência de preenchimento dos 

pressupostos. Em face dos elementos constantes dos autos, é possível a 

observância do rito do arrolamento comum, em atenção ao disposto nos 

arts. 659, 664 e 665, do Código de Processo Civil, ressalvado, desde já, a 

possibilidade de conversão para o rito do inventário ou de arrolamento 

sumário. Nomeio como inventariante Dorca Iratanha Rodrigue Machado, 

independentemente de assinatura do termo de compromisso. Intime-se, 

para que, preste as declarações, nos 20 (vinte) dias subsequentes, 

atribuindo valor aos bens do espólio e o plano de partilha, observando-se 

o disposto no art. 1829, do Código Civil. Nos termos do provimento n° 

56/2016–CNJ, deverá da parte autora, no mesmo prazo, trazer aos autos 

certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, 

expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados. 

Citem-se, após, os interessados não representados, se for o caso, pelo 

correio, para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias. Determino 

a utilização do sistema BACENJUD, para verificação de existência de 

ativos em nome da falecida. Proceda-se, também, pesquisa junto ao 

RENAJUD em busca de informações sobre a existência de veículo 

registrado em nome da de cujus RAIMUNDA AUXILIADORA RODRIGUES 

DA SILVA, CPF nº 115.509.452-20, filha de Cicero Pereira da Silva e 

Nazareth Rodrigues da Silva. Os autos permanecerão em gabinete até que 

a indicação de existência/inexistência de ativos financeiros seja informada 

a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 004/2007/CGJ). 

Caso haja valores, estes devem ser transferidos para conta judicial, 

devidamente vinculada a estes autos. Outrossim, consigno que, em face 

dos novos princípios e regras aplicáveis à matéria, as questões 

relacionadas à eventual pendência referente a débito tributário, não 

obstará a conclusão deste processo, com a prolação da sentença, já que 

a Fazenda Pública dispõe de meios legais específicos para a cobrança e 

será intimada, ao final, para lançamento, em sendo o caso. Por fim, 

havendo testamento ou interesse de incapaz, dê-se vista ao ilustre 

Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de agosto de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016613-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATTILIO GRISOLIA FILHO (REQUERENTE)

ROBERTO MINORU OSSOTANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARISMAR DE BARROS FIGUEIREDO GRISOLIA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1016613-45.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ATTILIO GRISOLIA FILHO 

INVENTARIADO: ARISMAR DE BARROS FIGUEIREDO GRISOLIA Vistos etc. 

Custas recolhidas. Em face dos elementos constantes dos autos, é 

possível a observância do rito do arrolamento comum, em atenção ao 

disposto nos arts. 659, 664 e 665, do Código de Processo Civil, 

ressalvado, desde já, a possibilidade de conversão para o rito do 

inventário ou de arrolamento sumário. Nomeio como inventariante Attilio 

Grisolia Filho, independentemente de assinatura do termo de compromisso. 

Intime-se, para que, preste as declarações, nos 20 (vinte) dias 

subsequentes, atribuindo valor aos bens do espólio e o plano de partilha, 

observando-se o disposto no art. 1829, do Código Civil. Nos termos do 

provimento n° 56/2016–CNJ, deverá da parte autora, no mesmo prazo, 

trazer aos autos certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor 

da herança, expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços 

compartilhados. Citem-se, após, os interessados não representados, se 

for o caso, pelo correio, para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Determino a utilização do sistema BACENJUD, para verificação de 

existência de ativos em nome da falecida. Proceda-se, também, pesquisa 

junto ao RENAJUD em busca de informações sobre a existência de veículo 

registrado em nome da de cujus ARISMAR DE BARROS FIGUEIREDO 

GRISOLIA, CPF nº 981.191.171-15, filha de Aristheu Augusto de 

Figueiredo e Maira Paes de Barros Figueiredo. Os autos permanecerão em 

gabinete até que a indicação de existência/inexistência de ativos 

financeiros seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do 

Provimento n.º 004/2007/CGJ). Caso haja valores, estes devem ser 

transferidos para conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. 

Outrossim, consigno que, em face dos novos princípios e regras 

aplicáveis à matéria, as questões relacionadas à eventual pendência 

referente a débito tributário, não obstará a conclusão deste processo, 

com a prolação da sentença, já que a Fazenda Pública dispõe de meios 

legais específicos para a cobrança e será intimada, ao final, para 

lançamento, em sendo o caso. Por fim, havendo testamento ou interesse 

de incapaz, dê-se vista ao ilustre Ministério Público. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021157-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

MAIRA JULIANA MISAEL VENTURIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO MORENO MISAEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1021157-76.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MAIRA JULIANA MISAEL 

VENTURIN REQUERIDO: CONCEICAO MORENO MISAEL Vistos etc. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 

98, do Código de Processo Civil, ressalvada, desde já, a possibilidade de 

sua revogação, caso evidenciado nos autos a ausência de preenchimento 

dos pressupostos. Em face dos elementos constantes dos autos, é 

possível a observância do rito do arrolamento comum, em atenção ao 

disposto nos arts. 659, 664 e 665, do Código de Processo Civil, 

ressalvado, desde já, a possibilidade de conversão para o rito do 

inventário ou de arrolamento sumário. Nomeio como inventariante Maira 

Juliana Misael Venturim, independentemente de assinatura do termo de 

compromisso. Intime-se, para que, preste as declarações, nos 20 (vinte) 

dias subsequentes, atribuindo valor aos bens do espólio e o plano de 

partilha, observando-se o disposto no art. 1829, do Código Civil. Nos 

termos do provimento n° 56/2016–CNJ, deverá da parte autora, no mesmo 

prazo, trazer aos autos certidão de inexistência de testamento deixado 

pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – Centro Notarial de 

Serviços compartilhados. Citem-se, após, os interessados não 

representados, se for o caso, pelo correio, para que se manifestem, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Determino a utilização do sistema BACENJUD, 

para verificação de existência de ativos em nome da falecida CONCEIÇÃO 

MORENO MISAEL, CPF nº 265.864.791-34, filha de Manoel Moreno 

Domingues e Lourdes Misael Domingues. Proceda-se, também, pesquisa 

junto ao RENAJUD em busca de informações sobre a existência de veículo 

registrado em nome da de cujus. Os autos permanecerão em gabinete até 

que a indicação de existência/inexistência de ativos financeiros seja 

informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 

004/2007/CGJ). Caso haja valores, estes devem ser transferidos para 

conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. Outrossim, consigno 

que, em face dos novos princípios e regras aplicáveis à matéria, as 

questões relacionadas à eventual pendência referente a débito tributário, 

não obstará a conclusão deste processo, com a prolação da sentença, já 

que a Fazenda Pública dispõe de meios legais específicos para a 

cobrança e será intimada, ao final, para lançamento, em sendo o caso. Por 

fim, havendo testamento ou interesse de incapaz, dê-se vista ao ilustre 

Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de agosto de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1032696-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 288 de 687



GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

AZELIA INES SANTIAGO CAMPOS (REQUERENTE)

LEONIDIO FLORIANO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

CARLA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

GIOVANNI BOSCO SANTIAGO CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS SANTIAGO CAMPOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1032696-73.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: GIOVANNI BOSCO SANTIAGO CAMPOS, LEONIDIO 

FLORIANO DA SILVA CAMPOS, CARLA DA SILVA CAMPOS, AZELIA INES 

SANTIAGO CAMPOS INVENTARIADO: MARIA DAS GRACAS SANTIAGO 

CAMPOS Vistos etc. Infere-se dos autos que, foi realizada a avaliação do 

imóvel rural, de matrícula nº. 1.972, cujo laudo consta do id. 150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais), o qual se pretende autorização judicial para 

alienação. A ilustre Procuradoria do Estado informou no id. 13705799 que 

o valor da herança transmitida aos herdeiros está na faixa de isenção 

legal do ITCMD. Em atenção ao pedido de id. 14031351, reiterado no id. 

14718252, considerando que a alienação se verificou, de fato, ainda 

quando em vida Leonídio Floriano da Silva Campos (id. 14031363), e que 

estão todos os herdeiros, representados pelo mesmo advogado, DEFIRO o 

pedido para alienação do imóvel, em favor de Enivaldo da Rocha Pereira. A 

quota-parte que caberá a herdeira incapaz deverá ser depositada em 

conta judicial, vinculada aos autos, somente podendo ser levantada, 

mediante autorização deste Juízo, ouvido o zeloso Ministério Público. 

Outrossim, INTIME-SE o inventariante, para que junte aos autos o termo de 

substituição de curatela da herdeira Carla da Silva Campos, assim como, 

as últimas declarações, em 10 (dez) dias. Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1019381-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA HELLEN GUIMARAES (REQUERENTE)

LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONY SOARES RAMOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

PATRICIA HELLEN GUIMARAES (HERDEIRO)

P. G. R. (HERDEIRO)

I. G. R. (HERDEIRO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1019381-41.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: PATRICIA HELLEN GUIMARAES INVENTARIADO: JONY 

SOARES RAMOS Vistos etc. Custas recolhidas. Recebo o presente 

inventário, ressalvando, desde já, a possibilidade de conversão para o rito 

do arrolamento comum. Nomeio como inventariante PATRÍCIA HELLEN 

GUIMARÃES RAMOS. Intime-se, para que, preste compromisso em 05 

(cinco) dias, em atenção ao disposto no art. 617, parágrafo único, do CPC 

e, as primeiras declarações, nos 20 (vinte) dias subsequentes, em 

conformidade com o art. 620 do CPC. Sendo de interesse da inventariante, 

junto às primeiras declarações, pode ser aportado o plano de partilha 

amigável (art. 651, CPC). Na mesma oportunidade, devem ser 

apresentadas aos autos, as certidões negativas das Fazendas Públicas 

Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e 

Municipal. Nos termos do provimento nº 56/2016 – CNJ, deverá a autora 

trazer aos autos certidão de inexistência de testamento, deixado pelo 

autor da herança, expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços 

Compartilhados, tudo no prazo acima. Citem-se, após, os interessados não 

representados, pelo correio, se for o caso, para que se manifestem, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias e, por edital, eventuais interessados, em 

observância ao disposto no art. 259, inciso III, do CPC, conforme determina 

o art. 626, §1º, do CPC. Intime-se a Fazenda Pública, (CPC art. 626), 

manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles discordar, 

juntar provas de cadastro, em 20 (vinte) dias (art. 629 do CPC) ou atribuir 

valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634 do CPC), 

manifestando-se expressamente. Havendo concordância, quanto às 

primeiras declarações e, quanto aos valores, iniciais ou atribuídos às 

últimas declarações (art. 363 do CPC), digam no prazo comum de 15 dias 

(art. 637 do CPC). Se concordes, ao cálculo digam, em 05 dias (art. 638 do 

CPC). Determino a utilização do sistema BACENJUD, para verificação de 

existência de ativos, em nome do falecido. Proceda-se, também, pesquisa 

junto ao RENAJUD, em busca de informações, sobre a existência de 

veículo registrado em nome do de cujus. Caso haja valores, estes devem 

ser transferidos para a conta judicial, devidamente vinculada a estes 

autos. Por fim, consigno que, de acordo com o art. 654, do CPC, a 

existência de dívida para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento 

da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido. 

Outrossim, defiro os pedidos do id.13975609, pelo que, determino a 

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL para: 1- Autorizar a inventariante à 

receber as verbas rescisórias do de cujus Jony Soares Ramos, perante à 

Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso – SES/MT; 2- Assinar, em 

nome do espólio, o documento de transferência do veículo 

Mercedes-Benz, C63 AMG 6.3, placa: HNP-5777, ano 2011/2012, já que de 

propriedade de terceiros; 3- Negociar, vender e assinar o documento do 

veículo elétrico BMW i3 Rex; Após o recebimento dos valores auferidos, 

nos moldes dos itens acima, a inventariante deverá realizar o depósito de 

metade do numerário, na conta judicial, vinculada aos autos, tendo em 

vista a existência de interesse de incapaz. Desde logo, esclareço que, 

eventual liberação dos valores, destinados à acautelar os direitos dos 

filhos, só poderá ocorrer, após manifestação do zeloso Parquet. 

Notifique-se o digno Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

30 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito em Substituição Legal

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016460-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. R. (AUTOR(A))

J. J. R. J. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. P. R. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1016460-12.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

ANTONIO MARCOS DOS REIS Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA 

SOBRINHO, 1268, RUA ITATINGA NOVA JACIARA, CENTRO, JACIARA - 

MT - CEP: 78820-000 PARTE REQUERIDA: Nome: RHAYANNA CHRYSTINA 

PEDROSO REIS Endereço: RUA CINQÜENTA E TRÊS, CASA 07, QUADRA 

35 SETOR 3, CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-438 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima qualificada(o), quanto ao 

disposto na SENTENÇA prolatado(a) neste processo e INFORMAR os 

dados pertinentes à nome da empresa e endereço para OFICIO. 

SENTENÇA ID N. 14920733 OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,30 de agosto de 

2018. Willma Giselle Santos de Lima ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1029375-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LAURISTELA GUIMARAES ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOELLA GUIMARAES GARCIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1029375-30.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

LAURISTELA GUIMARAES ARAUJO Endereço: RUA BUENOS AIRES, 726, 

JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-634 PARTE 
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REQUERIDA: Nome: MANOELLA GUIMARAES GARCIA Endereço: RUA 

BUENOS AIRES, 726, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78060-634 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA AUTORA, acima 

qualificada(o), para tomar providências quanto ao disposto na SENTENÇA 

prolatado(a) neste processo e anexar a CERTIDÃO DE NASCIMENTO da 

interditanda para expedição de Mandado de Incrição de Interdição. 

SENTENÇA ID N. 14397139 OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 30 de agosto de 

2018. Willma Giselle Santos de Lima ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1024484-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA PEREIRA DA MATA (REQUERENTE)

JOAO FARIAS GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

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: 1024484-63.2017.8.11.0041 Parte Autora: 

Nome: DIVA PEREIRA DA MATA Endereço: RUA J, 10, casa, quadra 19, 

NOVO PARAÍSO, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-726 Parte Ré: 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: Despacho: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo 

nº. 1024484-63.2017.8.11.0041 Ação: Alvará Judicial. Vistos, etc... Diante 

da inércia do advogado, Id n. 12051901, intime-se pessoalmente a 

Requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir ao determinado no 

despacho de Id n. 10623507, instruindo os autos com termo de anuência 

com firma reconhecida ou procuração da herdeira Angela filha do falecido, 

bem como, no mesmo prazo, manifeste sobre os documentos de Id n. 

9521780 e 9987056, sob pena de extinção e arquivamento. Não sendo a 

Requerente encontrada para intimação pessoal, intime-a por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir ao 

determinado no despacho de Id n. 10623507, instruindo os autos com 

termo de anuência com firma reconhecida ou procuração da herdeira 

Angela filha do falecido, bem como, no mesmo prazo, manifeste sobre os 

documentos de Id n. 9521780 e 9987056, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Assinado 

eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

d o c u m e n t o :  1 3 8 6 8 7 5 3  1 8 0 6 2 6 1 7 3 9 1 6 1 4 7 0 0 0 0 0 0 1 3 6 1 7 5 6 8  

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 30 de agosto de 2018. Marya Santana de 

Souza Gestora Judiciária SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007424-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETH CONCEICAO SOARES (REQUERENTE)

WAGNER DE LIMA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELICIANA COELHO E CONCEICAO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1007424-43.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

LUZINETH CONCEICAO SOARES Endereço: RUA MARAJÓ, 07, Quadra 03, 

CPA I, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-045 PARTE REQUERIDA: Nome: 

FELICIANA COELHO E CONCEICAO Endereço: AVENIDA RIBEIRÃO PRETO, 

09, Quadra 01, CPA I, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-080 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA AUTORA, acima qualificada(o), para tomar 

ciência e providências que entender pertinentes quanto ao disposto no 

PARECER do Ministério Público. PARECER ID N. 15063714 OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ,30 de agosto de 2018. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002061-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA (ADVOGADO(A))

ANDREA MELLO PONCIONI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO STEFANI CEZAR (EXECUTADO)

NAIME MARCIO MARTINS MORAES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1002061-12.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

ANDREA MELLO PONCIONI Endereço: AVENIDA DOUTOR HÉLIO RIBEIRO, 

RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-250 PARTE 

REQUERIDA: Nome: MAGNO STEFANI CEZAR Endereço: AVENIDA 

PRESIDENTE JOAQUIM AUGUSTO DA COSTA MARQUES, 437, clinica 

magno cezar - esquina, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-175 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima 

qualificada(o), para tomar ciência e providências que entender pertinentes 

quanto ao disposto na SENTENÇA ID N. 13912442 prolatado(a) neste 

processo e Certidão da contadoria ID N. 15078706. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ, 30 de agosto de 2018. Marya Santana de Souza Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002061-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA (ADVOGADO(A))

ANDREA MELLO PONCIONI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO STEFANI CEZAR (EXECUTADO)

NAIME MARCIO MARTINS MORAES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1002061-12.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

ANDREA MELLO PONCIONI Endereço: AVENIDA DOUTOR HÉLIO RIBEIRO, 

RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-250 PARTE 

REQUERIDA: Nome: MAGNO STEFANI CEZAR Endereço: AVENIDA 

PRESIDENTE JOAQUIM AUGUSTO DA COSTA MARQUES, 437, clinica 

magno cezar - esquina, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-175 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA AUTORA, acima qualificada(o), 

para tomar ciência e providências que entender pertinentes quanto ao 

disposto na SENTENÇA ID N. 13912442 prolatado(a) neste processo e 

Certidão da contadoria ID N. 15078706. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 30 

de agosto de 2018. Marya Santana de Souza Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426584 Nr: 9340-13.2010.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEPO, AOF, LDADCP, HPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDO

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA DE LUCCA 

CRUDO PHILIPPI, para devolução dos autos nº 9340-13.2010.811.0041, 

Protocolo 426584, 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.: 382784 Nr: 18306-96.2009.811.0041
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 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: SADSS, JMSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO TEIXEIRA - 

OAB:10892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ORDALINA TEIXEIRA 

GONÇALVES DA CUNHA, para devolução dos autos nº 

18306-96.2009.811.0041, Protocolo 382784, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1081217 Nr: 2130-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUÍS POLEZI, GILCÉLIO OLIVEIRA DIAS, 

CRISTIANA BARBOSA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÉRSIO DOMINGOS BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIS POLEZI - 

OAB:80348/SP, MUNIR MARTINS SALOMAO - OAB:20383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN MOREIRA - 

OAB:81931/SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimação da parte devedora para efetuar o pagamento do 

valor constante na planilha de cálculo, no prazo de 15 dias, conforme 

determina o despacho de fls. 491/verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1233665 Nr: 16136-73.2017.811.0041

 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: MDPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMG, WDJM, CR, CDDOM, WWDJM, MDSFM, 

WDJM, LHTM, AS&EL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR FONTES 

ASSUMPÇÃO - OAB:13279, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO 

JR - OAB:7021/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimar a autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1028242-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE APARECIDA PELLIZON MOTTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Luiz Otávio Bertozo Reis (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1028242-16.2018.8.11.0041. REQUERENTE: SIRLENE APARECIDA 

PELLIZON MOTTA DOS SANTOS REQUERIDO: PAULO EDUARDO DOS 

SANTOS Vistos, etc. Defiro por hora os benefícios da assistência 

judiciária gratuita nos termos da Lei 1.060/50 e artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Nomeio Inventariante a Srª. SIRLENE APARECIDA PELLIZON 

MOTTA DOS SANTOS. Intime-se a Inventariante para providenciar: a) - 

recolhimento do imposto “causa mortis” juntando aos autos as guias de 

recolhimento ou prova da isenção nos termos da Lei 7.850 de 18/12/2002; 

b) – certidão acerca da existência de testamento deixado pelo autor da 

herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados; c) – Certidão negativa da Fazenda Pública Municipal, 

Estadual e Federal em nome do falecido; As providências deverão se dar 

no prazo de 20 (vinte) dias. Ciência ao Ministério Público. Por fim, 

concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1028097-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CARLOS GUERRA ANTUNES (REQUERENTE)

RUSI MARI GUERRA ANTUNES (REQUERENTE)

CARLOS AUGUSTO DE BASTOS RIOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

MERCIA CRISTINA GUERRA ANTUNES FEIJO (REQUERENTE)

LAURA MARCIA GUERRA ANTUNES GUEDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON SEBASTIÃO ANTUNES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1028097-57.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MILTON CARLOS GUERRA 

ANTUNES, LAURA MARCIA GUERRA ANTUNES GUEDES, MERCIA 

CRISTINA GUERRA ANTUNES FEIJO, RUSI MARI GUERRA ANTUNES 

INVENTARIADO: MILTON SEBASTIÃO ANTUNES Vistos, etc. Defiro por 

hora os benefícios da assistência judiciária gratuita nos termos da Lei 

1.060/50 e artigo 98 do Código de Processo Civil. Nomeio Inventariante o 

Sr. MILTON CARLOS GueRRA ANTUNES, que prestará o compromisso no 

prazo de 05 (cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes 

(art. 620, do CPC). Após, proceda-se com as citações (art. 626, §1 do 

CPC) e, em seguida, intime-se a Fazenda Pública e o Ministério Público (art. 

626, §4º do CPC), para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 627, caput). Determino ainda, que o inventariante providencie a 

juntada do recolhimento do imposto “causa mortis” juntando aos autos as 

guias de recolhimento ou prova da isenção nos termos da Lei 7.850 de 

18/12/2002, junte também aos autos, certidão acerca da existência de 

testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – 

Central Notarial de Serviços Compartilhados . Por fim, concluso. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1028306-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AGRIPINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

WILSA CEBALHO DO CARMO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELITA LEOCADIA DE ALMEIDA (INVENTARIADO)

AGRIPINO CHILENO DE ALMEIDA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1028306-26.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CESAR AGRIPINO DE 

ALMEIDA INVENTARIADO: AGRIPINO CHILENO DE ALMEIDA, BELITA 

LEOCADIA DE ALMEIDA Vistos, etc. Defiro por ora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita nos termos da Lei 1.060/50 e artigo 98 do 

Código de Processo Civil Nomeio Inventariante o herdeiro Sr CÉSAR 

AGRIPINO DE ALMEIDA. Intime-se o Inventariante para providenciar: a) - 

recolhimento do imposto “causa mortis” juntando aos autos as guias de 

recolhimento ou prova da isenção nos termos da Lei 7.850 de 18/12/2002; 

b) – certidão acerca da existência de testamento deixado pelos autores da 

herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados. c) – certidão negativa da Fazenda Pública Municipal, 

Estadual e Federal em nome dos de cujus. As providências deverão se 

dar no prazo de 20 (vinte) dias. Determino a pesquisa BACENJUD com a 

finalidade de verificar a existência de valores em nome dos falecidos. Com 

as informações nos autos, intime-se a parte requerente, para se 

manifestar no prazo legal. Ciência ao Ministério Público. Por fim, concluso. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018. Luís Fernando 
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Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1002778-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA (ADVOGADO(A))

THAIZ HELENA LEAO CARRANZA (REQUERENTE)

LAURA EVELYN LEAO CARRANZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002778-87.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LAURA EVELYN LEAO 

CARRANZA, THAIZ HELENA LEAO CARRANZA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, etc. Determino a associação dos presentes autos ao 

de nº 1004724-31, após, volte os autos conclusos para decisão. Intime - 

se. Cumpra - se. CUIABÁ, 30 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1033622-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CERVI (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO DO ESPIRITO SANTO MARTINS (REQUERENTE)

IGOR HENRIQUE DO ESPIRITO SANTO MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

paulo henrique da cunha martins (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1033622-54.2017.8.11.0041. REQUERENTE: IGOR HENRIQUE DO ESPIRITO 

SANTO MARTINS, VICTOR HUGO DO ESPIRITO SANTO MARTINS 

INVENTARIADO: PAULO HENRIQUE DA CUNHA MARTINS Vistos, etc. 

Defiro por hora os benefícios da assistência judiciária gratuita nos termos 

da Lei 1.060/50 e artigo 98 do Código de Processo Civil. Nomeio 

Inventariante o Sr. IGOR HENRIQUE DO ESPÍRITO SANTO MARTINS, que 

prestará o compromisso no prazo de 05 (cinco) dias e declarações nos 20 

(vinte) dias subsequentes (art. 620, do CPC). Após, proceda-se com as 

citações (art. 626, §1 do CPC) e, em seguida, intime-se a Fazenda Pública 

e o Ministério Público (art. 626, §4º do CPC), para que se manifestem no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 627, caput). Determino ainda, que o 

inventariante providencie a juntada do recolhimento do imposto “causa 

mortis” juntando aos autos as guias de recolhimento ou prova da isenção 

nos termos da Lei 7.850 de 18/12/2002, junte também aos autos, certidão 

acerca da existência de testamento deixado pelo autor da herança, 

expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados . Por 

fim, concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1015635-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

PATRICIA GUSMAO DA SILVA (REQUERENTE)

PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (INTERESSADO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Determino seja expedido 

ofício a Caixa Econômica Federal, a fim de verificar a existência de valores 

a título de PIS/PASEP, bem como seja realizada pesquisa via BACENJUD, a 

fim de localizar valores em nome do falecido, no prazo de 10 (dez) dias. 

Com as respostas nos autos, intime-se a autora para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 814471 Nr: 20932-49.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERREIRA DO VAL - 

OAB:328.739/SP, RODOLFO FERNANDO BORGES - OAB:13.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE 

- OAB:OAB/MT 9.475, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 814471

Defiro o pedido de fls. 214, pelo prazo de 05 (cinco) dias. (art. 107, II, do 

C.P.C.).

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 402231 Nr: 34709-43.2009.811.0041

 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: DBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLISSON APARECIDO DE SOUSA 

ALMEIDA - OAB:12.937, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Código nº 402231.

Intime-se a requerente, na pessoa do seu advgado, via DJE, para 

manifestar nos autos em relação aos extratos dos veiculos, uma vez que 

não consta o requerido como proprietaio dos mesmos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 880784 Nr: 17282-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESB, JABF, RDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDA DOS SANTOS PIRAJÁ - 

OAB:20557/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 880784

A presente ação fora ajuizada em 11.04.2014 (fls. 05 - verso), e até o 

presente ano (2018) o requerido não foi citado/intimado, conforme se 

verifica nas certidões de fls. 27, 34, 98, 123, 125, 127 e 131.

Ressalto que mesmo sendo realizada pesquisa via BACENJUD (fls. 

103/104 - verso) não foi possível localizar o Executado.

Assim sendo, conclui-se que o devedor apesar de ser conhecido 

encontra-se em local incerto nos termos do art. 256, § 3º do Novo Código 

de Processo Civil, pois desde o ano de 2014 não foi possível sua 

intimação.

Por consequência, determino a citação do requerido via edital, no prazo de 

20 (vinte) dias, conforme art. 257, III, do Novo Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo sem manifestação, nomeio o Núcleo de Práticas 

Jurídicas da UFMT como curador especial do Senhor Joamildo Aparecido 

Barbosa.

Com a defesa nos autos, intime-se a parte Exequente, para requerer o que 
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entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 457683 Nr: 27926-98.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFB, ZFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA DE 

CASTRO-FERNANDES - OAB:270.605;14886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO XAVIER DE SOUZA 

CORBELINO JUNIOR - OAB:13.591/MT, DENNER MEDEIROS DE MOURA - 

OAB:14.142/MT, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E CURVO - OAB:6605/MT, 

JULIANA CATHERINE TRECHAUD - OAB:12958, MARCOS SOUZA DE 

BARROS - OAB:3.947/MT, OMAR KHALIL - OAB:11.682, WILLIAM 

KHALIL - OAB:6.487/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 457683

Chamo o feito a ordem, diante da decisão proferida às fls. 194/195, para 

determinar:

i) A suspensão dos efeitos dos mandados de prisão de fls. 68, 72 e 81, 

expedindo-se ofícios ao Comando Geral da Polícia Militar (fls. 67) e à 

Polinter (fls. 74);

ii) A remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito 

até a presente data (Súmula n.º 309 do S.T.J.), sem a inclusão de verba 

honorária ou qualquer outra verba; deverá, ainda, levar em consideração 

os valores já pagos pelo devedor (fls. 196/197 – verso);

iii) Em seguida, com os cálculos nos autos, nos termos do artigo 528 do 

Novo Código de Processo Civil, a intimação do devedor para, em 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento das prestações alimentícias referentes aos 

meses constantes nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Se não pagar, 

não provar que efetuou, ou em caso de não restar comprovada a 

impossibilidade absoluta do adimplemento por meio da justificativa (art. 

528, § 2º, NCPC), além de ser protestado o pronunciamento judicial (art. 

528, § 1º, NCPC) ser-lhe-á decretada a prisão pelo prazo de 01 (um) a 03 

(três) meses (art. 528, § 3º, NCPC), salientando ao devedor que o 

cumprimento da pena não o exime do pagamento das prestações vencidas 

e vincendas (art. 528, § 7º, NCPC). Caso o devedor pague as prestações, 

fica suspensa a ordem de prisão, ou se expedirá alvará de soltura, 

conforme a hipótese. Advirta o devedor que o cumprimento da pena de 

prisão civil não elide o débito, podendo, eventualmente, o Ministério Público 

ser cientificado dos indícios da prática do crime de abandono material (art. 

532 do NCPC);

 iv) Tendo sido juntada a certidão do Senhor Oficial de Justiça nos autos, a 

intimação da parte exequente, para requerer o que entender de direito no 

prazo 05 (cinco) dias.

Ressalto que a intimação do Executado deverá ser realizada no endereço 

constante na decisão de fls. 194 - verso.

Intimem-se as partes, por meio de seus advogados.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 929671 Nr: 49119-33.2014.811.0041

 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: DANIELY NEGREIROS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOÃO FOGAÇA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIFFANY MIDORY RODRIGUES 

KANASHIRO - OAB:15.623 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do patrono da parte interessada na 

confeccção de documentos diversos, para em 05(cinco) dias, comparecer 

em cartório acompanhado(a) da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de confecção se for o caso. 

Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o caso de 

remessa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1045195 Nr: 43993-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESBDM, ESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15.348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Execução de Alimentos

Código nº 1045195.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos interposta por MARIA 

EDUARDA SOUZA BASTOS DE MATOS, devidamente representado por 

sua genitora, ELIANE SOUZA DOS SANTOS, em desfavor de JOILSON 

BASTOS DE MATOS.

Tendo em vista petição de fls. 79/80 da parte autora, aduzindo que o valor 

do débito está depositando na conta judicial conforme extrato às fls. 

78/78-v, ficaram valores remanescentes o qual requer sua transferido 

para os autos de ação de execução nº 1015023-33.2018.8.11.0041 (PJE).

Verifico que nestes autos o executado não ser mais devedor dos 

alimentos, uma vez que o total devido será transferido para conta da 

autora, bem como vem cumprindo com os pagamentos (fls. 82), assim 

sendo, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, 

do NCPC., fazendo-o por sentença, nos termos dos artigos 925 e 487, 

inciso III “a”, ambos do mesmo estatuto legal.

Determino a expedição de alvará na forma pleiteada pela autora, 

transferindo o valor devido (fls.79) para conta do patrono.

Em relação aos valores remanescentes nestes autos, determino que se 

oficie a Conta Judicial do Tribunal de Justiça para que transfira os valores 

remanescentes para os autos de ação de execução nº 

1015023-33.2018.8.11.0041 (PJE).

 Notifique-se o Ministério Público.

 Sem custas por tratar-se de Justiça Gratuita.

P. R. I. C.

Cuiabá - MT, 30 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1198709 Nr: 4184-97.2017.811.0041

 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: JWDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJDS, AMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:12.839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-A, LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN - OAB:14222/MT

 Vistos, etc...

Código: 1198709

Tendo a parte requerida apresentado contrarrazões ao recurso de 

apelação no prazo legal, determino que os autos subam ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado, com meus protestos de estima.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 459603 Nr: 29108-22.2010.811.0041
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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: LBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3.620/MT, WILLIAN SANTOS DAMACENO - OAB:12.721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) FELIPE CARDOSO DE 

SOUZA HIGA para que devolva os autos no prazo de 3 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e § 2º 

do CPC, bem como comunicação do fato à OAB para procedimento 

disciplinar e imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1130263 Nr: 23104-56.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAJJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON NUNES FLORES - 

OAB:17.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIA ROSANA PERIN - 

OAB:11809

 Vistos, etc...

Código: 1130263

Defiro o pedido de fls. 515/515-v, expeça-se novo mandado de averbação 

uma vez que já foi entregue conforme fls. 512, bem como demais 

requerimentos pleiteados, observando o acordo homologado às fls. 

445/448, expedindo os alvarás a cada um de direito.

Após, retorne os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 759453 Nr: 11756-80.2012.811.0041

 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: APARECIDA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.F.DA C S., LUIZ CARLOS CLARINDO DA 

SILVA, CELSO CLARINDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - 

OAB:13879, RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORRÊA - OAB:14.271, 

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - OAB:14049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Assim sendo, considerando que a autora demonstrou de forma 

satisfatória a convivência marital com o de cujus, inclusive tiveram um filho 

durante a união, não demonstrando os requeridos causa extintiva do 

direito da autora, bem como pelas demais provas produzidas nos autos, 

não há como indeferir o pedido da requerente.Afinal, comprovado restou 

nos autos o inequívoco objetivo de constituição de uma família na relação 

duradoura, pública e contínua, com fidelidade recíproca, espírito de 

conjunto, solidariedade moral e material que o autor mantinha com o “de 

cujus”, propiciando o julgamento do feito sem maiores delongas.POSTO 

ISSO, com fulcro nos artigos 1.723, do Código Civil, 487, I, do CPC e 226, § 

3°, da Constituição Federal, ACOLHO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a 

ação, para DECLARAR a existência da União Estável entre e APARECIDA 

DA CRUZ e JOSÉ CLARINDO DA SILVA, no período compreendido entre o 

ano de 1995 até a data do seu óbito em 16/09/2009, assim, declarar a 

autora como companheira do “de cujus”, para todos os efeitos jurídicos e 

legais.Confirmo a liminar de fls. 31/33.Sem custas, por ser beneficiário da 

justiça gratuita.Após o prazo recursal, expeça-se Carta de Sentença ou 

certidão equivalente em favor do Autor para constituição e conservação 

de seus direitos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 807980 Nr: 14440-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATIA MOEMA DE ALMEIDA ORRO, ELIBENE DE 

ALMEIDA ORRO JUNQUEIRA, VANDO CELSO DE ALMEIDA ORRO, ELICAR 

MATOS DA SILVA DE TONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RENATO GATTASS ORRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ALMEIDA ORRO 

RIBEIRO - OAB:11099, JULIO TARDIN - OAB:, RENATO DE ALMEIDA 

ORRO RIBEIRO - OAB:11.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Aguarde - se a decisão do processo de remoção em apenso sob o código 

1037817.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1062681 Nr: 52205-75.2015.811.0041

 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: CADAT, ECDAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ROBERTO TEIXEIRA - 

OAB:10892

 Vistos, etc.

Autos n.º 1062681

Na decisão de fls. 251/254 decretou-se a prisão civil do Executado.

Às fls. 272 a Exequente informa o novo endereço do devedor e esclarece 

que para evitar o cumprimento do mandado de prisão o Executado se 

oculta no interior do imóvel. Ao final, requer seja concedida ordem de 

arrombamento.

Assim sendo, determino o cumprimento do mandado de prisão de fls. 

261/262 – verso, a ser cumprido no endereço de fls. 272, inclusive com 

ordem de arrombamento. (art. 5.º, XI, da Constituição Federal).

Considerando que o Executado é membro integrante da Ordem dos 

Advogados do Brasil, oficie-se a O.A.B., para que tome ciência acerca da 

presente decisão e tome as medidas que entender necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 346273 Nr: 16501-45.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHA, MBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO REICHE - OAB:OAB/MT 

18.868/O, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6.486-B, MICHEL LAURINI 

RUTSATZ - OAB:14983/MT, VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16198

 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 indicar bens passíveis de penhora, no 

prazo de 05 dias, sob pena de assim não fazendo, dá-se a remessa do 

presente feito ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1163470 Nr: 37334-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDAP, EMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Divórcio Consensual

Autos n.º 1163470

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ELISANGELA 

MENDRZYCKI PEREIRA em razão do erro material constante na sentença 

proferida às fls. 24/24 – verso, referente ao nome da embargada.

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Elisangela Mendrzycki 

Pereira em razão do erro material constante na sentença proferida às fls. 

24/24 – verso, referente ao seu nome.

Os embargos de declaração cabem quando no pronunciamento 

jurisdicional houver omissão, contradição, obscuridade ou quando existir 

questão ou ponto o qual poderia o magistrado pronunciar de ofício. (art. 

1.022 do NCPC).

Neste sentido, 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).

 No caso dos autos verifico existir erro material em relação ao ponto 

alegado pela parte Embargante em sua petição acostada às fls. 25, uma 

vez que o nome do ex-cônjuge virago é ELISANGELA MENDRZYCKI.

 Assim sendo, por assistir razão a parte Embargante, retifico o disposto às 

fls. 24 – verso, terceiro parágrafo, cujo teor passa a ser o seguinte:

O ex-cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira, qual seja: 

ELISANGELA MENDRZYCKI. (fls. 31).

ANTE O EXPOSTO e, com tais considerações, por força do art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil, CONHEÇO dos Embargos de Declaração 

para, no mérito, JULGÁ-LOS PROCEDENTES.

No mais, cumpra-se a sentença de fls. 24/24 – verso.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se, com as devidas baixas 

e anotações.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 729073 Nr: 25049-54.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LEITE FERNANDES - 

OAB:2.544-A/MT, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6949, 

PRICILLA PESARINI PEREIRA - OAB:9018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 729073

Defiro o pedido de fls. 56.

Decorrido o prazo sem manifestação, Não havendo manifestação, 

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 sua intimação 

via edital, no prazo de15 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, 29 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 794755 Nr: 1077-84.2013.811.0041

 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: ANA BÁRBARA SILVA PRACHEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINA DE OLIVEIRA MESSIAS, DECIO 

MESSIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galeno Chaves da Costa - 

OAB:11902-B/MT, RICHARD RODRIGUES DA SILVA - OAB:8602/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 A RESPEITO DO 

DOCUMENTO DE FLS.152/199.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 917985 Nr: 42061-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUIS DE ALMEIDA LEITE, MARTA CRISTINA 

ELISANDRA ALMEIDA, MAURO CESAR GONÇALO DE ALMEIDA, MARIA 

APARECIDA DE ALMEIDA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ABREU MATTOS - 

OAB:8.427/MT, ROSANE COSTA ITACARAMBY - OAB:8.755/MT, 

SANDRA MARA FAQUINI SANTOS - OAB:14.859-E, SANDRA MARIA 

FAQUINI SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR A RESPEITO DO 

DOCUMENTO DE FLS.78/82.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1135619 Nr: 25349-40.2016.811.0041

 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: FERNANDA DE ARRUDA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JULIO CESAR PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código nº 1135619.

 Intime-se a herdeira Sthefany Giordana Lacerda Pinheiro para regularizar 

sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias.

 Determino a realização de consulta junto aos Sistemas BACENJUD e 

INFOJUD, requisitando informações sobre todas as movimentações 

bancarias e aplicações, bem como imposto de renda nos últimos 05 

(cinco) anos, em nome do de cujus e da inventariante nos dois CPFs 

informados fls. 165.

 Intime-se a inventariante para que informe o salário dos funcionários da 

chácara situada no Distrito da GUIA com copias da carteira de trabalho 

(CTPS), no prazo de 10 (dez) dias.

 Determino autos de constatação para se verificar a condições da 

chácara situada no Distrito da GUIA em CUIABÁ-MT e seus móveis.
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Determino que a inventariante junte a certidão acerca da existência de 

testamento, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados.

Des igno aud iênc ia  de tenta t iva  de conc i l iação para 

_03__/_10___/_2018___, ás _13_:_30_ horas.

Intime-se às partes.

Cumpra-se.

 Cuiabá - MT., 29 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1165956 Nr: 38344-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO OLIVEIRA LOPES - 

OAB:13518-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE CRISTINA COSTA 

RANGEL - OAB:6.983/MT

 Vistos, etc.

Autos nº 1165956

O requerido, às fls. 175/177, requereu o recolhimento do mandado de 

avaliação, alegando que o imóvel discutido nesses autos é objeto de 

partilha de bens do seu primeiro casamento e a melhoria feita no 

respectivo imóvel foi obtida por meio de herança que o requerido recebeu 

de seu pai, não podendo ser partilhado.

 Entendo por bem, neste momento indeferir o pedido do requerido de fls. 

175/177, tendo em vista que não existem provas suficientes nos autos 

que comprovam que o requerido comprou o imóvel pleiteado pela parte 

autora com o dinheiro da herança que recebeu de seu pai, deste modo, 

mantenho a decisão de fl. 162/verso, que determinou a avaliação do 

imóvel mencionado na inicial tão somente da construção da residência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Após, com a avaliação intime – se as partes para que apresentem suas 

alegações finais no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem – se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1037817 Nr: 40490-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIANA ROSÂNGELA SANTANA CARDOSO, ELICAR 

MATOS DA SILVA DE TONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATIA MOEMA DE ALMEIDA ORRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO TARDIN - OAB:4479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1037817

Vistos etc.

Intima-se a inventariante Catia Moema de Almeida Orro para manifestar em 

relação a petição de fls. 74/88 e de fls. 86/89, nos termos do art. 623 do 

Código de Processo Civil

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de agosto de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 769857 Nr: 22850-25.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGCDS, LARISSA HELEN DA COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÔNIA REGINA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:19028/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO SANTOS - 

OAB:21.239/MT

 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 indicar bens passíveis de penhora, no 

prazo de 05 dias, sob pena de não fazendo, dá-se a remessa do presente 

feito ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 724658 Nr: 20334-66.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RKMC, EM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574/OAB-MT, EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - 

OAB:4574/MT, LUÍS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - OAB:3098, 

MIRIAN MARCLAY VOLPATO LEMOS MELO - OAB:8733-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 724658

Torno sem efeito o disposto às fls. 123, segundo parágrafo, pois a 

presente ação tramita pelo rito expropriatório.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 123.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1025243 Nr: 34428-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FADSF, JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GRANJA DE SOUZA - 

OAB:12343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13.913/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 1025243

Trata – se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por FELIPE 

AUGUSTO DA SILVA FREITAS, menor representado por sua genitora, 

Senhora JOSIANE CRISTINA DA SILVA, em face de JOVANY AUGUSTO 

DE FREITAS, a fim de receber o valor de R$ 996,47 (novecentos e noventa 

e seis e quarenta e sete centavos), referentes aos meses de abril, maio e 

junho de 2.016.

 Em 08.11.2016 (fls. 69) o Executado foi intimado pessoalmente (fls. 69), 

cuja Justificativa foi apresentada em 28.11.2017, visando o afastamento 

de eventual prisão civil, por não dispor de recursos para pagar a dívida. 

Esclarece, ainda, que a credora mora consigo e que constituiu família. Com 

a petição vieram documentos. (fls. 94/95).

Às fls. 100/102 a Exequente informa que o débito perfaz o valor de R$ 

1.128,74 (um mil cento e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos), 

referentes aos meses de abril, maio e junho de 2.016. Ao final, requer a 

prisão civil do Executado.

Com vista dos autos o membro do Ministério Público emitiu parecer 

favorável à decretação da prisão civil do Executado. (fls. 107/111).

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata – se de Ação de Execução de Alimentos ajuizada por Felipe Augusto 

da Silva Freitas, menor representado por sua genitora, Senhora Josiane 

Cristina da Silva, em face de Jovany Augusto de Freitas, a fim de receber 

o valor de R$ 996,47 (novecentos e noventa e seis e quarenta e sete 

centavos), referentes aos meses de abril, maio e junho de 2.016.

 Inicialmente, cumpra-se o disposto às fls. 78, último parágrafo.

Denota – se que a Exequente pretende executar apenas os meses de 

abril, maio e junho de 2.016, não obstante o teor da Súmula n.º 309 do 

S.T.J. C/c art. 323 do C.P.C.. Assim sendo, considero – os como objeto da 
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ação.

Analisando a Justificativa do Executado verifico que ele afirma que a 

credora reside consigo; que está desempregado e constituiu família; e, por 

isso não dispõe de condições financeiras para quitar o débito.

 É pacífico o entendimento de que as questões alegadas em sua defesa 

são matéria de ação autônoma (ação de revisão ou exoneração de 

alimentos), porquanto no processo executivo não é possível discutir o 

trinômio da necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. 

DESCABE TRAVAR DISCUSSÃO ACERCA DO BINÔMIO 

POSSIBILIDADE-NECESSIDADE EM SEDE DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. 

AINDA, A REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR VIGORA A PARTIR DA 

DECISÃO PROFERIDA E NÃO RETROAGE À DATA DA CITAÇÃO. NEGADO 

SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70065017832, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, 

Julgado em 03/06/2015). Agravo de instrumento. Execução de alimentos. 

Revisão do quantum alimentar. Via imprópria. Decisão reformada. Não se 

pode pretender a revisão dos alimentos através de defesa apresentada 

em processo de execução, ou utilizar-se desses argumentos como forma 

de impedir a ordem prisional. Pois, a alteração de valor arbitrado em ação 

de alimentos, após o trânsito em julgado da decisão que o fixa, seja para 

diminuir ou aumentá-lo, apenas deve ser vista em ação revisional de 

alimentos. (Agravo Regimental nº 1.0183.07.122541-5/001 – Conselheiro 

Lafaiete – Relator Nepomuceno Silva – TJMG – Julgado em 07.08.08 – 

Publicado em 20.08.08.)

Alimentos. Execução. Embargos do devedor. Pagamento. Ônus da prova. 

Decisão exequenda. Conteúdo. Discussão. Modificação. Inviabilidade. Em 

embargos do devedor opostos à execução de alimentos cabe ao 

alimentante a prova do pagamento das parcelas cobradas, sendo 

imprópria a discussão em torno do conteúdo da decisão exeqüenda ou 

sua inovação a respeito do valor do encargo, cuja redução deve ser 

deduzida em ação de revisão. Nega-se provimento ao recurso. (Apelação 

nº 1.0024.04.307646- 2/001, Relator Des. Almeida Melo – Quarta Câmara 

Cível TJMG – Julgado em 28.04.05 – Publicado em 19.05.05).

No procedimento da execução de pensão alimentícia não é permitido ao 

juiz decidir questão pertinente a ação revisional de alimentos, com a 

conseqüente alteração do valor da obrigação. (Apelação nº 

1.0479.03.046330- 7/001 - Relator Des. Moreira Diniz – Quarta Câmara 

Cível TJMG – Julgado em 28.10.04 – Publicado em 30.11.04.)

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - Decretação da prisão civil do executado - 

Rejeição das justificativas apresentadas - Alegação de redução dos 

rendimentos e constituição de nova família que não tem o condão de 

afastar o decreto prisional - Demonstração de voluntariedade na omissão 

e inescusabilidade no cumprimento da obrigação alimentar - Agravo não 

provido. (AG 4955644400 SP, 6ª Câmara de Direito Privado, Relator 

Sebastião Carlos Garcia, julgado em 14 de Agosto de 2008)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PELO RITO DO 

ART. 733 DO CPC - JUSTIFICATIVA REJEITADA - PRISÃO CIVIL DO 

DEVEDOR DECRETADA - INCONFORMISMO - IMPOSSIBILIDADE 

FINANCEIRA DE SUPORTAR O QUANTUM ALIMENTÍCIO - INACOLHIMENTO 

- MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM VIA PRÓPRIA - PAGAMENTO PARCIAL - 

INSUFICIÊNCIA - INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA - DECRETO PRISIONAL 

MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. A execucional de alimentos não é a 

via adequada para averiguar a proporcionalidade da pensão alimentícia ao 

binômio necessidade/possibilidade. O pagamento parcial dos valores 

devidos a título de alimentos não afasta a possibilidade de decretação da 

prisão civil do devedor.( AG 20130634337 SC 2013.063433-7 (Acórdão), 

Segunda Câmara de Direito Civil Julgado, Relator Monteiro Rocha, julgado 

em 11 de Junho de 2014)

DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA 

COM PEDIDO DE PRISÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E 

CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADA. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO 

E AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. JUSTIFICATIVA DESACOLHIDA. 

PRISÃO CIVIL DECRETADA. RECURSO DESPROVIDO. A ação de 

execução de alimentos não é meio adequado para se avaliar o binômio 

necessidade/possibilidade, matéria segundo a qual deve ser discutida em 

via própria. Assim, não demonstrada a satisfação da dívida alimentar ou, 

ainda, não apresentada justificativa capaz de comprovar uma 

circunstância absolutamente excepcional que impeça o alimentante de 

adimplir com a sua obrigação, cabível a decretação da prisão civil" (TJSC, 

4ª Cam. Dir. Civ., Rel. Des. Eládio Torret Rocha, Ag. Inst. n. 2008.069590-6, 

j. 20-2-2009).

Ressalto que o Código Civil dispõe que, “se, fixados os alimentos, 

sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de 

quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as 

circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”. (art. 

1699, CC).

 Com o advento do Novo Código de Processo Civil o legislador oportunizou 

ao credor da verba alimentar a prisão civil do executado bem como o 

protesto do pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, NCPC).

Vejamos a Doutrina:

[...]

Não havendo o pagamento ou não sendo aceita a justificativa, a sentença 

ou a decisão interlocutória será protestada. Perceba-se que a parte final 

do caput do art. 528 refere-se ao pronunciamento judicial, pelo que se 

verifica que a possibilidade de protesto não está voltada não só às 

sentenças, como também às decisões interlocutórias, numa clara exceção 

à regra prevista no art. 517, a qual circunscreve o protesto para as 

sentenças transitadas em julgado.

Assim, mediante o não pagamento, além do protesto, o juiz ordenará a 

prisão do executado pelo período de um a três meses (§ 3º). Não haverá 

mais dúvidas a respeito da possibilidade do juiz fixar o limite máximo da 

prisão em 90 (noventa) dias, porquanto o art. 19 da Lei 5.478 que se 

referia ao máximo de 60 (sessenta) dias, foi revogado. (WAMBIER et al., 

2015).

[...]

Conclui-se, então, que a decretação de prisão civil bem como o protesto 

do pronunciamento judicial, cumulativamente, não constitui medida 

excessiva.

Desse modo, há de se aplicar ao caso em tela, o art. 5º, inciso LXVII da 

Constituição Federal que preceitua:

"Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade nos seguintes termos: (...); LXVII - não haverá 

prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento 

voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel; 

(...)”.

POSTO ISSO, em consonância parcial como membro do Ministério Público 

(fls. 107/111 - verso) com fulcro nos artigos 5°, LXVII da CF, 323 e 528, § 

3° do NCPC, DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado/devedor JOVANY 

AUGUSTO DE FREITAS, qualificado nos autos, pelo prazo de 45 (quarenta 

e cinco) dias.

Determino, ainda, o protesto do pronunciamento judicial, nos termos do art. 

528, § 1º do Novo Código de Processo Civil, após as devidas 

atualizações.

Expeça-se o mandado de prisão aplicáveis à espécie, bem como o 

necessário ao protesto do pronunciamento judicial, antes, porém, 

proceda-se a atualização do débito que deu ensejo ao decreto de prisão e 

protesto do Executado, conforme acima determinado.

Outrossim, necessário ressalvar, ainda, que deve o meirinho e a 

autoridade policial encarregada que por se tratar de prisão de caráter civil, 

deverá o conduzido ser recolho em local apropriado separadamente de 

criminosos.

Cientifique-se o Ministério Público.

 Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 334126 Nr: 4722-93.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHA, MBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO GAIVA - 

OAB:6867/MT, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6.486-B, JULIANA 

LEITE MELO - OAB:11.679, MARINES MARQUES MENDONÇA - 

OAB:9.967/MT, NIVALDO DE ALMEIDA CARVALHO - OAB:3.826/MT, 

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - OAB:12882, SAMIRA 

BRITO FEGURI - OAB:11.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 
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ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOSÉ ORTIZ GONZALES - OAB:OAB/MT 

4.066-B

 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 indicar bens passíveis de penhora, no 

prazo de 05 dias, sob pena de assim não fazendo, dá-se a remessa do 

presente feito ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 921934 Nr: 44496-23.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON RUBENS DO ESPIRITO 

SANTO - OAB:7463/MT, Jocilene da Silva Rodrigues Neves - 

OAB:23243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS 

- OAB:3830/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:

 OCORRENCIAS

 Dada a palavra ao Ministério Público: MM Juiz - Declino de minhas 

atribuições tendo em vista a inexistência de interesses a serem tutelados 

pelo Ministério Público.

DELIBERAÇÕES

 Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Tentada conciliação, a mesma 

restou infrutífera ante a ausência da parte requerida.

Concedo o prazo de 30 dias para as partes tentarem entabular um acordo.

Decorrido o prazo, certifique-se e não havendo manifestação das partes 

remeta ao arquivo ante o transito em julgado.

Sai o requerente os Advogados em audiência devidamente intimados.

 Luis Fernando Voto Kirche

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1163321 Nr: 37259-64.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRB, GBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA GUARIM DA 

SILVA ARRUDA - OAB:6.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT, Aline Barini Nespoli - OAB:OAB/MT 9.229

 Impulsiono o feito com intimação do patrono da parte autora, para recolher 

as diligências dos mandados expedidos nesta secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 464127 Nr: 32185-39.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BENTO SOUZA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - OAB:7672/O, 

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - OAB:10826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3.620-O

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) FELIPE CARDOSO DE 

SOUZA HIGA para que devolva os autos no prazo de 3 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e § 2º 

do CPC, bem como comunicação do fato à OAB para procedimento 

disciplinar e imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 901971 Nr: 31314-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA CAMPOS DE OLIVEIRA, RAFAEL CAMPOS DE 

OLIVEIRA, GONÇALO CAMPOS DE OLIVEIRA, EDNA CAMPOS DE 

OLIVEIRA, CARMELITA CAMPOS DE OLIVEIRA, VICENTE CELESTINO 

CAMPOS DE OLIVEIRA, SILVIO CAMPOS DE OLIVEIRA, JOÃO BATISTA 

CAMPOS DE OLIVEIRA, JOSÉ FERNANDES CAMPOS DE OLIVEIRA, 

ELIZABETH CAMPOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MAURO CAMPOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO CONCEIÇÃO PAULO - 

OAB:15.886/MT, WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - OAB:15.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do patrono da parte interessada na 

confeccção de documentos diversos, para em 05(cinco) dias, comparecer 

em cartório acompanhado(a) da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de confecção se for o caso. 

Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o caso de 

remessa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 418271 Nr: 5172-65.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNDS, DPDS, MNDS, MAPNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPDN

 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:

 Impulsiono o feito com intimação do patrono da parte interessada na 

confeccção de documentos diversos, para em 05(cinco) dias, comparecer 

em cartório acompanhado(a) da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de confecção se for o caso. 

Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o caso de 

remessa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 401253 Nr: 33820-89.2009.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREA GARCIA DE CASTRO, MILTON GARCIA DE 

CASTRO, MATILDE GARCIA DE CASTRO, MAILDE GARCIA DE CASTRO 

COUTO, APARECIDA DE CASTRO, MARLY GARCIA CASTRO ALVES, 

MAÍZA DE ALBUQUERQUE INÁCIO DE CASTRO REIS, ALBERTO 

MONTALVÃO DE ALBUQUERQUE INÁCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CASTOR AZAMBUJA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RIBEIRO CASTRO - 

OAB:11388, PAULA FERNANDA MARTINS PEREIRA - OAB:12884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do patrono das partes requerentes para 

recolher às custas para processuais, para cumprimento do mandado de 

intimação expedido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 719817 Nr: 15296-73.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVALINA RODRIGUES DA SILVA, VANDA 

RODRIGUES DA SILVA, VANILDA RODRIGUES DA SILVA, VALDEMIR 

RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO JERONIMO HONORIO DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO VANZELI - 

OAB:7588/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, PAULO HENRIQUE MAIA DE MELO - 

OAB:24134

 Impulsiono o feito com intimação do patrono da parte interessada na 

confeccção de documentos diversos, para em 05(cinco) dias, comparecer 

em cartório acompanhado(a) da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de confecção se for o caso. 

Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o caso de 

remessa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1138861 Nr: 26973-27.2016.811.0041

 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: ORACINA QUEIROZ DE BARROS, NADIA REGINA DE 

BARROS TORALES, SYLDO JESUS DE BARROS, JONY MAX DE BARROS, 

SYLNAN MÁRCIA DE BARROS QUEIROZ, HERLON GIL DE BARROS, 

PATRICIA CARLA DE BARROS, HELEN TATIANE DE BARROS, HALLAN 

JUNIOR DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SILVIO MACIEL DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 9.725/B, OSWALDO SANTOS - OAB:21.239/MT, RUY 

NOGUEIRA BARBOSA - OAB:OAB/MT 4.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do patrono da parte interessada na 

confeccção de documentos diversos, para em 05(cinco) dias, comparecer 

em cartório acompanhado(a) da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de confecção se for o caso. 

Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o caso de 

remessa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1083401 Nr: 3174-52.2016.811.0041

 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: MARINHO ROSALINO DE ARRUDA E SILVA, JANE DE 

ARRUDA E SILVA, ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JORGINA ROSALINA DE 

ARRUDA, ESPOLIO DE FELIPE LOURENÇO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do patrono da parte interessada na 

confeccção de documentos diversos, para em 05(cinco) dias, comparecer 

em cartório acompanhado(a) da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de confecção se for o caso. 

Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o caso de 

remessa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1092448 Nr: 7282-27.2016.811.0041

 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: MARIA LUCINDA DA SILVA, CLEICE MARIA DA SILVA, 

DEISE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NORBERTO PAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12.933/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do patrono da parte interessada na 

confeccção de documentos diversos, para em 05(cinco) dias, comparecer 

em cartório acompanhado(a) da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de confecção se for o caso. 

Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o caso de 

remessa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1121684 Nr: 19529-40.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA DE MATOS 

SANTANA - OAB:13002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÁSSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12.296 OAB/MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) MARINALVA DE 

MATOS SANTANA para que devolva os autos no prazo de 3 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e § 2º 

do CPC, bem como comunicação do fato à OAB para procedimento 

disciplinar e imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 789583 Nr: 43598-78.2012.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERBESON GOLÇALVES DE QUEIROZ, JOANA 

ALESSANDRA GONÇALVES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CEZARINA GONÇALVES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIRÓZ - OAB:14.843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do patrono da parte interessada na 

confeccção de documentos diversos, para em 05(cinco) dias, comparecer 

em cartório acompanhado(a) da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de confecção se for o caso. 

Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o caso de 

remessa.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1020001-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANILDO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1020001-87.2017.8.11.0041. REQUERENTE: GILMAR FRANCISCO DOS 

SANTOS REQUERIDO: DEVANILDO RODRIGUES DOS SANTOS Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de INTERDIÇÃO proposta por GILMAR FRANCISCO DOS 

SANTOS em face de DEVANILDO RODRIGUES DOS SANTOS. O autor 

informou que reside juntamente com o interditando na Comarca de 

Guiratinga/MT, conforme endereço de Id. 11106113. É o sucinto. Tendo em 

vista que se trata de ação de interdição, e o interditando residir em outra 

Comarca e observando princípio esculpido na Constituição Federal, 

dignidade da pessoa humana e proteção dos interesses do incapaz. 

Assim, considerando que se trata de competência absoluta o local onde 

reside o incapaz por ser garantida a proteção do hipossuficiente, entendo 

necessário à remessa dos autos à Comarca de Guiratinga/MT, conforme 

jurisprudência que adoto: Processo AGI 20150020030915 Orgão Julgador 

2ª Turma Cível Publicação Publicado no DJE : 01/07/2015 . Pág.: 120 

Julgamento 10 de Junho de 2015 Relator LEILA ARLANCH Ementa 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE 
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INTERDIÇÃO. FORO DO DOMICÍLIO DO INTERDITADO. COMPETENTE. 

MELHOR INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. “Nos processos de curatela, 

as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual 

deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da 

perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se afigure mais 

condizente com os interesses do interditado e facilite o acesso do Juiz ao 

incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela.” (CC 

109.840/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

09/02/2011, DJe 16/02/2011). 2. Negou-se provimento ao recurso. 

Processo CC 70060029345 RS Orgão Julgador Oitava Câmara Cível 

Publicação Diário da Justiça do dia 25/08/2014 Julgamento 21 de Agosto 

de 2014 Relator Ricardo Moreira Lins Pastl Ementa CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. REMESSA DOS AUTOS AO 

JUÍZO DO DOMICÍLIO DA INTERDITADA. PRECEDENTES DO STJ. Segundo 

orientação jurisprudencial emanada do STJ, a definição da competência 

em ação envolvendo incapaz deve levar em conta, prioritariamente, a 

proteção de seus interesses, de modo que o encaminhamento dos autos à 

comarca em que a interditada está domiciliada permitirá uma tutela 

jurisdicional mais ágil, eficaz e segura, prestigiando o princípio do juízo 

imediato. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO 

PROCEDENTE. (Conflito de Competência Nº 70060029345, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, 

Julgado em 21/08/2014). Assim sendo, considerando que o interditando 

está residindo com o seu irmão em outra Comarca, conforme informado 

pelo requerente, REMETO os presentes autos à Comarca de Guiratinga/MT 

. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1023048-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANNA GREGO BARBOSA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO (ADVOGADO(A))

ADAUTON CESAR GREGO BARBOSA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. O art. 1.048 do Código de 

Processo Civil estabelece que: Terão prioridade de tramitação, em 

qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais: I - em que figure 

como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos ou portadora de doença grave, assim compreendida 

qualquer das enumeradas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de 

dezembro de 1988; II - regulados pela Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 

(Estatuto da Criança e do Adolescente). De acordo com a certidão de 

casamento acostada às fls. 793 da Ação de Partilha de Bens, Código 

809126 o Embargante em 05.12.1934, portanto possui mais de 80 (oitenta) 

anos. Desse modo, considerando que se trata de pessoa portadora de 

doença grave determino a prioridade na tramitação processual, devendo 

os autos receber identificação própria que evidencie o regime de 

tramitação prioritária. (art. 1.048, § 1 do C.P.C.). Dê - se vista ao 

representante do Ministério Público para manifestação. Cumpra-se e 

intime-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá - MT, 30 de agosto de 2018. 

Luis Fernando Voto Kirche Juiz de Direito [1] Interdição. Necessidade de 

interrogatório do interditando. Somente em casos especiais, de pessoas 

gravemente excepcionais, inexiste qualquer sinal de risco de fraude, 

poder-se-á, no interesse do interditando, dispensar o interrogatório (TJ 

179/166). (apud THEOTONIO NEGRÃO, “CPC e legislação processual em 

vigor”, Saraiva, 44.ª ed., 2012, art. 1.181, nota 2, pág. 1091).

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001749-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLDAIR DA SILVA MORENO (REQUERENTE)

APARECIDA DE CASTRO MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Venancio Correa dos Santos Junior (ADVOGADO(A))

ADENISE AUXILIADORA DA ROSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1001749-02.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 14883135, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

08/11/2018, às 14:20 horas, oportunidade em que deverá comparecer 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A de que a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

CPC). Cuiabá/MT, 30 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001749-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLDAIR DA SILVA MORENO (REQUERENTE)

APARECIDA DE CASTRO MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Venancio Correa dos Santos Junior (ADVOGADO(A))

ADENISE AUXILIADORA DA ROSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1001749-02.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte REQUERIDA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 14883135, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

08/11/2018, às 14:20 horas, oportunidade em que deverá comparecer 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A de que a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

CPC), bem como de que, não havendo acordo, a parte requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pela parte requerida, quando ambas as partes 

manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do CPC), e que, não sendo contestada a 

ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora (art. 344, do CPC). Cuiabá/MT, 30 de 

agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1026032-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. V. P. (ADVOGADO(A))

D. B. C. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1026032-89.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 14752372, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

11/10/2018, às 15:20 horas, oportunidade em que deverá comparecer 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A de que a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

CPC). Cuiabá/MT, 30 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1037941-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. D. S. (REQUERENTE)

J. G. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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L. P. D. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1037941-65.2017.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 14881447, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

08/11/2018, às 14:00 horas, oportunidade em que deverá comparecer 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A de que a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

CPC). Cuiabá/MT, 30 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015872-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. P. (AUTOR(A))

F. N. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. B. (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 1015872-05.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 14981055, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 08/11/2018, às 15:00h, neste Fórum da Capital, 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público e testemunhas, independente de 

prévio depósito de rol, importando sua ausência em extinção e 

arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 30 de agosto de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004975-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. T. D. M. (ADVOGADO(A))

J. N. C. (ADVOGADO(A))

U. D. S. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. D. M. (RÉU)

F. F. D. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1004975-49.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 14880886, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 08/11/2018, às 13:40h, neste Fórum da Capital, 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público e testemunhas, independente de 

prévio depósito de rol, importando sua ausência em extinção e 

arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 30 de agosto de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005951-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. C. A. (AUTOR(A))

F. A. Z. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. A. B. (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 

15025146, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 30 de agosto de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015226-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. G. T. (ADVOGADO(A))

R. F. D. O. (AUTOR(A))

V. M. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. P. (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 1015226-29.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 14857702, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 21/11/2019, às 13:20h, neste Fórum da Capital, 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público e testemunhas, independente de 

prévio depósito de rol, importando sua ausência em extinção e 

arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 30 de agosto de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034038-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. S. (AUTOR(A))

J. P. L. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. H. C. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1034038-22.2017.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 14855784, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

22/11/2018, às 13:20 horas, oportunidade em que deverá comparecer 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A de que a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

CPC). Cuiabá/MT, 30 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1021073-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. A. S. (ADVOGADO(A))

J. R. D. S. (REQUERENTE)

J. S. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo: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 1021073-75.2018.8.11.0041 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 

14976264.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1033715-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. C. C. (ADVOGADO(A))

S. D. S. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. O. B. L. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1033715-17.2017.8.11.0041 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 

14509030 - "VISTOS, ETC. Defiro a pretensão de ID 12965565, razão pela 

qual, expeça-se ofício à empresa empregadora do requerido, qual seja 

SENA PNEUS, para que se proceda com o desconto da pensão alimentícia, 

na forma determinada no decisum de ID 10641985 – Pág. 2. No mais, 

manifeste-se a parte autora em prosseguimento. Às providências." 

Cuiabá/MT, 30 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1022670-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. D. N. (ADVOGADO(A))

M. S. A. (REQUERENTE)

J. R. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. O. V. (REQUERIDO)

R. D. B. B. P. E. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1022670-16.2017.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, para apresentar as matrículas dos imóveis 

mencionados no acordo.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001877-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. G. M. (AUTOR(A))

N. A. D. S. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. P. (ADVOGADO(A))

M. M. N. (RÉU)

W. L. R. R. (ADVOGADO(A))

J. V. J. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que a Contestação de ID 15052724 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, 30 de agosto de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002425-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO QUINTEIRO BARCELLOS (EXEQUENTE)

MARIELE SCHMIDT CANABARRO QUINTEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELESIA ORMOND RIBEIRO DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1002425-47.2018.8.11.0041 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 

13122399 - "(...) Em decorrência, intime-se a parte autora, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, providencie o recolhimento das custas 

processuais devidas, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do Novo Código de Processo Civil, com a consequente 

extinção do processo (art. 485, I, do NCPC). Decorrido o prazo, com ou 

sem a manifestação, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se e 

cumpra-se. Às providências." Cuiabá/MT, 30 de agosto de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391512 Nr: 26741-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPSO, MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALO

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ESTEVAM VAZ 

CURVO FILHO, para devolução dos autos nº 26741-59.2009.811.0041, 

Protocolo 391512, 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.: 1321689 Nr: 13690-63.2018.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LKFDF, EDCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VODF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13690-63.2018 – cód. 1321689

VISTOS, ETC.

Ciente da decisão de fl. 23.

Recebo o processo no estado em que se encontra, e determino a 

intimação da exequente, no endereço localizado à Avenida Brasil, nº 68, 

Campo Velho, Cuiabá/MT, declinado às fls. 34/35 do Processo nº 

13689-78.2018 – cód. 1321687, o qual tramita em apenso a estes autos, a 

fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção da demanda.

Às providências.

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 947688 Nr: 58962-22.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIODORIO SANTOS NERY - 

OAB:, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 VISTOS, ETC.

Defiro a desistência da oitiva da testemunha acima formulado.

No mais, declaro encerrada a instrução processual, e, diante do 

postulado, converto os debates orais em razões finais, na forma de 

memoriais, no prazo, sucessivo, de 15 (quinze) dias.

Às providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 956829 Nr: 3486-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES AUGUSTO SOUZA DE OLIVEIRA, DÉLCIO 

JÚLIO BENTO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INÊS APARECIDA SIQUEIRA DA SILVA 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15.302, 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

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, em 

cumprimento à decisão de fl. 285, impulsiono os autos para intimar a parte 

executada, através de seus advogados, a fim de, no prazo de 15 dias, 

efetuar o pagamento do débito informado na fl. 287/288, sob pena de 
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acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), ressalvando que, decorrido o lapso previsto no art. 

523, caput, do CPC, iniciará o a contagem do prazo de 15 (quinze) dias 

para que a executada, independente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação (art. 525 do CPC).

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028446-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO GONCALVES GOMES (AUTOR(A))

ESLY GERALDO PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e da Súmula 

490, do Superior Tribunal de Justiça. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003606-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VAILTO BENEDITO BARBOSA (AUTOR(A))

VICENCIA MARIA DE MORAES (AUTOR(A))

VICENTE FERREIRA SUBRINHO (AUTOR(A))

NELSON SATURNINO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ODENIL MARQUES GARCIA (AUTOR(A))

REGINA MARIA FRANCO CARDOZO (AUTOR(A))

RAQUEL ALVES BORGES (AUTOR(A))

NILDA THEODORO DOS SANTOS (AUTOR(A))

MANOEL ROCHA DA SILVA (AUTOR(A))

NELSON ORMOND (AUTOR(A))

JOSEFINA OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

JURAILDE RODRIGUES LIMA (AUTOR(A))

JOVINO MANOEL DE ARRUDA (AUTOR(A))

JAIRO PAES DE BARROS (AUTOR(A))

RENILDO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, 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 pelos autores 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028296-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSIO SOUZA LELIS (ADVOGADO(A))

RHAYANE CRISTINA PERERIA DA SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1028296-79.2018.8.11.0041. IMPETRANTE: RHAYANE CRISTINA PERERIA 

DA SILVA IMPETRADO: ESTADO DO MATO GROSSO, REPRESENTADO 

PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos 

etc. Considerando a aparente incompatibilidade entre os elementos da 

ação na forma apresentada na peça de ingresso, mormente a ausência de 

indicação da autoridade coatora, determino que a impetrante seja intimada 

para esclarecer tal aspecto da controvérsia, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de agosto de 2018. Luís Aparecido Bortolussi 

Júnior Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032267-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

ELIANE BATISTA DA SILVA (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023362-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA PORTILHO PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

EDES PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))
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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: 1002324-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

EVALDO PEREIRA NUNES (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 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000974-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

NILZA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(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 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005403-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE FERREIRA (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: 1003543-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE (ADVOGADO(A))

LENIR MARIA GOMES DE ALMEIDA FLORES (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: 0504564-34.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZETE RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(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 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005764-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

ISIDORIA RUFINA BORGES DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(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 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005680-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

EULANDIA LOPES BATISTA (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(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 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010091-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

LUCEIDES OLIVEIRA GOMES (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(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 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000624-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AMORIM MENDES (AUTOR(A))

KLEBER JOSE MENEZES ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Outros Interessados:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000624-96.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 52.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: JOSE AMORIM MENDES Parte Ré: RÉU: 

INSS Vistos etc. Considerando que ainda não houve a citação do 

requerido, bem como que em ações desta estirpe e imprescindível a 

realização de pericia medica, NOMEIO como perito médico o DR. JOÃO 

LEOPOLDO BAÇAN, podendo ser encontrado no seu consultório 

localizado na Rua barão de Melgaço n. 2754, edifício work tower, 9º 

andar, sala 908, centro, Cuiabá - MT, Tel.: 99601-1639, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso. DESIGNO para o 

dia 29.05.2018 às 12:40 horas a realização da perícia nas dependências 

do consultório do perito supra mencionado, devendo a secretaria desta 

unidade judiciaria providenciar a intimação para comparecimento, com 

tempo suficientemente hábil, a parte requerente e seu (sua) advogado (a) 

e o INSS, devendo a pessoa periciada ou seu representante legal ser 

advertida de que deverá trazer todos os documentos médicos 
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necessários à clara compreensão do histórico e quadro clínico passado e 

atual de sua moléstia (exames, laudos, atestados, etc.). Intimem-se as 

partes para indicar assistentes técnicos, bem como para formularem 

quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II ). Posteriormente, 

intime-se o perito a apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) 

dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC . 

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, §1º ). Nos termos do artigo 373, §1° do CPC, inverto o ônus 

da prova cabendo ao INSS produzir a perícia, uma vez que a parte autora 

é beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma excessiva 

dificuldade em cumprir o encargo. Desta forma, com fundamento na 

Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, FIXO em R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais) os honorários periciais, que serão 

desde já antecipados pelo INSS, com fulcro no artigo 8°, §2°, da Lei 

8.620/93. Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o 

depósito dos valores dos honorários, que deverá ser levantado pelo 

perito, após a entrega do laudo judicial. Aportando o laudo aos autos, 

cite-se a parte requerida para contestar a ação no prazo de 15 dias (arts. 

183, 335 e seguintes do CPC), prazo em que a autarquia também deverá 

se manifestar quanto à perícia realizada e juntar ao feito cópia do 

processo administrativo (incluindo eventuais perícias administrativas) e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionados às perícias médicas 

realizadas, conforme art. 1°, II e IV, da Recomendação Conjunta n. 01/2015 

do CNJ. Contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugnação 

no prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 CPC). Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 7 de maio de 2018. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025567-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR(A))

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028176-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSDRAN ISIDORO DANTAS (REQUERENTE)

ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

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: 

"DEFIRO A PARCIALMENTE A LIMINAR para o fim de DETERMINAR que a 

autoridade coatora libere as mercadorias apreendidas no TAD de n°. 

1136087-8, somente no concernente aos bens descritos na DANFE 5288, 

6538 e 0004, bem como os veículos e documentos eventualmente 

apreendidos com relação ao mesmo termo de apreensão e depósito. Fica 

consignado que a presente medida destina-se apenas e tão-somente à 

liberação das mercadorias, não havendo qualquer suspensão do crédito 

tributário apurado ou que será apurado no tocante aos autos de 

apreensão"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028211-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES (ADVOGADO(A))

ZILETE LUIZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Assim, restam-se 

comprovados os requisitos autorizadores para concessão da tutela de 

urgência, razão pela qual DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA a fim de que o 

demandado abstenha-se de descontar contribuição previdenciária, sobre 

a monta recebida em razão da função do cargo de Coordenadora 

Pedagógica. No mais, determino a citação dos requeridos para, querendo 

contestar a ação no prazo legal. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de agosto de 2018. (assinado eletronicamente) 

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO 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: 1028248-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

AGRO-CRIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de Fazenda (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1028248-23.2018.8.11.0041. AUTOR(A): AGRO-CRIA COMERCIO E 

INDUSTRIA LTDA RÉU: ILMO. SR. SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE 

FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA Vistos etc. 

Considerando a aparente incompatibilidade entre os elementos da ação na 

forma apresentada na peça de ingresso, mormente a legitimidade da parte 

requerida, determino que a parte autora seja intimada para esclarecer tal 

aspecto da controvérsia, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28 de agosto de 2018. (assinado eletronicamente) LUÍS 

APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027923-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO (ADVOGADO(A))

VALDEMIR BENEDITO BARBOSA (AUTOR(A))

CALIXTO MOISES MARIA (AUTOR(A))

PERY TABORELLI DA SILVA FILHO (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: "ISTO POSTO, e com 

espeque no artigo 5º, da Lei 1.060/50, indefiro os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita, determinando que seja intimado o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas 

processuais devidas sob pena extinção de tal relação processual, sem 

resolução do mérito. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28 de agosto de 2018." OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 842448 Nr: 46515-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RITA PINTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA 

À SAÚDE DOS SERVIDORES DO MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHÉSIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:10334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO VALENÇA DE SOUSA - 

OAB:PROC. ESTADO, NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Certifico que a contestação apresentada está tempestiva, sendo assim, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1024028 Nr: 33892-66.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE TAQUES LEITE - 

OAB:10.986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS ALVES ARAÚJO - 

OAB:PROC. FEDERAL

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 840209 Nr: 44626-47.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATHIANY SAYURI MAEDA PETRAGLIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO BENEDITO 

PETRAGLIA JUNIOR - OAB:7215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: josé roberto curvo garcia 

proc.federal - OAB:mat

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 772954 Nr: 26084-15.2012.811.0041

 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: JOÃO CABANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA BEATRIZ PINTO - 

OAB:49061, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 780372 Nr: 33914-32.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASCOALINO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DORILEO VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 10.723

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794396 Nr: 711-45.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SEBASTIANA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE REGINA MARTINS - 

OAB:10.003-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar Contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1070651 Nr: 55674-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIME JOSEPH ANDRE TAURINES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PAULO REIS ARAUJO - 

OAB:16803/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar A. Karasiaki - 

OAB:6448/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, 

querendo, manifestar sobre os cálculos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1276844 Nr: 779-19.2018.811.0041

 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: CAROLINA AMALIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MAIA MACEDO - 

OAB:20.000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação apresentada está tempestiva, sendo assim, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1024362 Nr: 34022-56.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILZA FERREIRA LEMES, ILDA ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874B, EVERTON BENDITO DOS ANJOS - OAB:12.464A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 989839 Nr: 18453-15.2015.811.0041

 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: VALDOMIRO OLIVEIRA 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:

 Certifico que a contestação apresentada está tempestiva, sendo assim, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 973483 Nr: 11010-13.2015.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO REIS DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE PAULA 

GIACOMINI SOUZA - OAB:17627/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 980890 Nr: 14522-04.2015.811.0041

 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: CLEONICE RODRIGUES MORAIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Certifico que a contestação apresentada está tempestiva, sendo assim, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737154 Nr: 33629-73.2011.811.0041

 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: MÁRIO SÉRGIO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1287967 Nr: 4279-93.2018.811.0041

 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: JESSICA SALES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA FEDERAL 

CUIABÁ/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação apresentada está tempestiva, sendo assim, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 944565 Nr: 57187-69.2014.811.0041

 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: GISELE CRISTINE ESTRAL DOS SANTOS, LEONCIO PIO 

SAES, RONNIE FONSECA BARBOSA, RUTHNEIA CAVALCANTE PEREIRA 

DE MORAES, ROBERTSON FELIX MAIA DIAS, VERA LÚCIA FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789869 Nr: 43908-84.2012.811.0041

 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: ATAÍDE AMARO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA P. DA S. BARROS - 

OAB:14.354, LILIAN V. M. PAGLIARINI E SOUZA - OAB:8400 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SANTANA MÔNACO 

- PROCURADOR FEDERAL-INSS - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 910406 Nr: 37129-45.2014.811.0041

 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: ANTONIO POLICARPO DA SILVA, JANIRA RODRIGUES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA ADRIANA SILVA 

FORTALEZA - OAB:12908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO - OAB:

 Ante o teor da certidão de fls. 104, intimo a parte autora para cumprir o 

despacho de fls. 102: "Vistos etc. Intimem-se, pessoalmente, os 

sucessores do requerente para, no prazo de 20 (vinte) dias, manifestarem 

sobre o petitório retro.

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 920025 Nr: 43463-95.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DA SILVA FIGUEIRO, GÉRCIMA MARIA DA 

CRUZ ALVES, ZENALDO APODACA, ANA MARIA SOLANO CAMPOS, 

EUNICE RODRIGUES DA SILVA, ANDREIA REGINA NETTO, WALTER 

CORREA CARVALHO, JURANIL MARIA DE ARRUDA SOUZA, MARILUCE 

DE ARAUJO BASTOS, ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO BATISTA, INES DE 

FATIMA CUNHA ATAIDE, NELMA LUCIA DE PINHO BELATTO, RODRIGO 

CESAR DE OLIVEIRA CARVALHO, BENEDITO MANOEL DOS SANTOS, 

ELIETE BISPO DA SILVA, LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, RENATA DE SOUZA LEÃO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação apresentada está tempestiva, sendo assim, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnação.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019968-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

andre castrillo (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Outros Interessados:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o Requerido ao pagamento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 307 de 687



dos honorários advocatícios, cujo percentual será fixado somente quando 

liquidado o julgado. (art. 85, § 4º, II, CPC/15) Sentença não sujeita ao 

reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008690-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA APARECIDA SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

GEOVANA ALVES DE MOURA (AUTOR(A))

ADAGIL ROSA E SILVA CORREA (AUTOR(A))

MARIA DO LIVRAMENTO SILVEIRA (AUTOR(A))

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

MARCIA GLORIA DUARTE QUEIROZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o Requerido ao pagamento 

dos honorários advocatícios, cujo percentual será fixado somente quando 

liquidado o julgado. (art. 85, § 4º, II, CPC/15) Sentença não sujeita ao 

reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000471-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE (ADVOGADO(A))

JACKSON PELLIZZARI (ADVOGADO(A))

RODRIGO REIS SANTOS FRANCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o Requerido ao pagamento 

dos honorários advocatícios, cujo percentual será fixado somente quando 

liquidado o julgado. (art. 85, § 4º, II, CPC/15) Sentença não sujeita ao 

reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005637-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Adalziza Rodrigues de Souza Shimura (EXEQUENTE)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. Trata-se de Liquidação de Sentença por 

Arbitramento. Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser 

intimadas para, no prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem 

pareceres ou documentos elucidativos, deixando para examinar a 

necessidade de nomeação de perícia após análise dos documentos. 

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC. Intime-se Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015392-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADJA BORGES IRINEU (EXEQUENTE)

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. Trata-se de Liquidação de Sentença por 

Arbitramento. Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser 

intimadas para, no prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem 

pareceres ou documentos elucidativos, deixando para examinar a 

necessidade de nomeação de perícia após análise dos documentos. 

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC. Intime-se Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 0504291-55.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MENDES NOVAIS (AUTOR(A))

IVOILSON FERREIRA MAIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça 

Gratuita, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo dos 

valores de seu crédito, conforme sentença em id. 4772472, devendo ser 

observada a retificação parcial feita em acordão de id. 10615189. 

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: 1017584-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES (ADVOGADO(A))

CELDA LUIZA DOS REIS MATTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, 

ACOLHO O PEDIDO formulado pela parte Requerente, para condenar 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a incorporar à remuneração da parte Requerente o 

percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real 

para URV, a ser determinado em sede de liquidação de sentença, bem 

como, para condenar os Requeridos no pagamento dos valores pretéritos, 

considerando a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco 

anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação 

incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 

13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração). Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o 

REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte 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 

implantado regime de subsídio, o termo final será a data da liquidação da 

sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, 

conforme percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento, 

além da correção monetária que deverá ser calculada com base no INPC 
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até 30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Por consequência, JULGO O 

PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno os 

Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) do valor da condenação. Sentença não sujeita ao 

reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o trânsito em julgado. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003439-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA GUIMARAES (AUTOR(A))

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O 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: 1031528-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO MORAIS (AUTOR(A))

JOSE JOAO VITALIANO COELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, 

ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que 

incorpore à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da 

perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser 

determinado em sede de liquidação de sentença; bem como para condenar 

o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando a 

prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir também, sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração). Por 

outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO 

para a Parte 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 implantado regime de subsídio, o 

termo final será a data da liquidação da sentença. Os valores devidos 

deverão ser acrescidos de juros de mora desde a citação válida, 

conforme percentual da caderneta de poupança até o devido pagamento, 

além da correção monetária a partir do efetivo prejuízo que deverá ser 

calculada com base no INPC até 30/06/2009, quando então passará a ser 

aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Por 

consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, 

cujo percentual será fixado somente quando liquidado o julgado. (art. 85, § 

4º, II, CPC/15) Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, 

II, do CPC/15), de modo que, transcorrido o prazo sem a interposição de 

recursos voluntários, certifique-se o transito em julgado. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015222-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI (ADVOGADO(A))

MARIA CELINA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O 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: 1002760-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

DONATILA PEDROSA DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. Trata-se de Liquidação de Sentença por 

Arbitramento. Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser 

intimadas para, no prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem 

pareceres ou documentos elucidativos, deixando para examinar a 

necessidade de nomeação de perícia após análise dos documentos. 

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC. Intime-se Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1010053-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORACIR TEODOLINA LEONCIO DE ARAUJO (AUTOR(A))

HUGUENEY ALVES DOS REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. Trata-se de Liquidação de Sentença por 

Arbitramento. Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser 

intimadas para, no prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem 

pareceres ou documentos elucidativos, deixando para examinar a 

necessidade de nomeação de perícia após análise dos documentos. 

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC. Intime-se Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1008869-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (IMPETRANTE)

JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA (ADVOGADO(A))

Mauricio Magalhães Faria Neto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Comissão de Licitação da SINFRA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: Pelo exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, 

do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente 

processo sem resolução de mérito. Sem custas e honorários. Transitada 

esta em julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014830-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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RESGATE-PR ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR LTDA (IMPETRANTE)

MARCELA VIRGINIA THOMAZ (ADVOGADO(A))

JOAO JOAQUIM MARTINELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Roger Doss (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o processo, com fundamento no artigo 485, VIII do NCPC. Sem custas e 

honorários. Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com 

as respectivas baixas. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 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: 1006929-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA (ADVOGADO(A))

WILKER CHRISTI CORREA (ADVOGADO(A))

ESTELA MARES TOLEDO ROSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o processo, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários por se tratar de parte beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. Transitado em julgado, certifique-se e 

arquive-se com as respectivas baixas. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012114-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (AUTOR(A))

LILIAN VIDAL SILVA ZAPPULLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Desta forma, pela fundamentação supra, REJEITO os embargos 

declaratórios oferecidos em face da decisão que declinou da 

competência. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004888-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

WESLEY DE SOUSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: Diante do exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem análise do mérito, com fundamento no inciso V, do artigo 

485, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. P.I.C. e, 

certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. OBSERVAÇÃO: O 

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: 1028257-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (IMPETRANTE)

NAHYENE FORTUNATO FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

FAZENDA 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: Nestas 

considerações, INDEFIRO a liminar almejada. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027739-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

BENEDITA DA GUIA COSTA MARQUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Por todo o exposto, declino da competência em favor do 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, para onde os autos 

deverão ser remetidos. Cumpra-se com urgência. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027791-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

EURICO FRAZAO DE ALMEIDA JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. O Novo Código de Processo Civil - NCPC, em seu 

art. 334, determina que, se a petição inicial preencher os requisitos 

essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz 

designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular 

n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação 

nos processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Assim, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

apresentar defesa nos autos. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 

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.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027797-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO VITOR 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 decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. O Novo Código de Processo Civil - NCPC, em seu 

art. 334, determina que, se a petição inicial preencher os requisitos 

essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz 

designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular 

n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação 

nos processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Assim, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

apresentar defesa nos autos. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 

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: 1027835-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FORNANCIARI WOLSKI (ADVOGADO(A))

BASVAZ TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

rogério luiz gallo (IMPETRADO)

CARLOS ALBERTO VICTOR TEIXEIRA FILHO (IMPETRADO)

ÚLTIMO ALMEIDA DE OLIVEIRA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. BASVAZ TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS 

LTDA ME impetrou o presente Mandado de Segurança, com supedâneo na 

Lei 12.016/09, e artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, contra ato do 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, ROGÉRIO LUIZ GALLO, e do 

SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando a concessão da liminar, ante a ofensa ao direito 

líquido e certo da Impetrante e pelo perigo da demora. 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. 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. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028596-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI ZANIN (REQUERENTE)

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

SIMONE DE OLIVEIRA CARVALHO GALVAN (REQUERIDO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031455-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESLY GERALDO PINHEIRO (ADVOGADO(A))

WALDOMIRO CLARO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, 

ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que 

incorpore à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da 

perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser 

determinado em sede de liquidação de sentença; bem como para condenar 

o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando a 

prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir também, sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração). Por 

outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO 

para a Parte 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 implantado regime de subsídio, o 

termo final será a data da liquidação da sentença. Os valores devidos 

deverão ser acrescidos de juros de mora desde a citação válida, 

conforme percentual da caderneta de poupança até o devido pagamento, 

além da correção monetária a partir do efetivo prejuízo que deverá ser 

calculada com base no INPC até 30/06/2009, quando então passará a ser 

aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Por 

consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, 

cujo percentual será fixado somente quando liquidado o julgado. (art. 85, § 

4º, II, CPC/15) Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, 

II, do CPC/15), de modo que, transcorrido o prazo sem a interposição de 

recursos voluntários, certifique-se o transito em julgado. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023005-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Assim, com base nas considerações acima expostas, e atento 

ao Princípio da Vedação à Decisão-Surpresa (CPC, art. 10), intime-se a 

parte autora para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais 

para a concessão de gratuidade judiciária, com fundamento no artigo 99, 

§2° do Código de Processo Civil cumulado com o artigo 5° inciso LXXIV da 

Constituição Federal, ou efetuar o pagamento das custas no prazo de 15 

(quinze) dias, sob a pena de extinção do processo sem o julgamento do 

mérito e cancelamento da distribuição (CPC, arts. 290, C/C, 485, inciso X). 

Para tanto, determino que o Requerido traga aos autos o comprovante da 

última Declaração de Imposto de Renda, conjuntamente a declaração de 

bens. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 
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TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026422-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TUFIK AFFI (REQUERENTE)

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REQUERIDO)

 

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 Lixeira, Cuiabá-MT. 

comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, 

etc. Atento à manifestação Id.14902551, constato que, de fato, a decisão 

Id.14864124 incorreu em erro, uma vez que fez constar equivocadamente 

no polo passivo da demanda o Instituto Nacional do Seguro Social, 

autarquia federal, o que culminou no declínio da competência em favor da 

Justiça Federal. Contudo, o polo passivo da demanda é composto pelo 

Instituto Municipal de Previdência Social, de modo que a competência 

permanece neste Juízo Estadual, razão pela qual torno sem efeito a 

decisão Id. 14864124. Pois bem. O Código de Processo Civil, em seu art. 

334, determina que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais 

e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará 

audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a Procuradoria Geral 

do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular n. 

003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação nos 

processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Assim, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

apresentar contestação. Defiro o pedido de recolhimento das custas ao 

final do processo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031995-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER LUIZ DOS REIS (AUTOR(A))

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O 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: 1023016-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO DIAVAN NETO (EXEQUENTE)

GABRIEL GAETA ALEIXO (ADVOGADO(A))

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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):

 Cod. Proc.: 878650 Nr: 15885-60.2014.811.0041

 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: GABRIEL E OLIVEIRA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DO 

ICMS - SUIC, SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ - SUFIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO GERMANO TAQUES - 

OAB:18.242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1001368 Nr: 24018-57.2015.811.0041

 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: CRISTIANE DA COSTA ESPÍNDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAIANA APIO - OAB:16103-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL- 

PROCURADOR DO MUNICIPIO - OAB:2.838

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 363602 Nr: 914-46.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUARI JOSÉ REGIS JÚNIOR - 

OAB:10.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUILSON BARROS 

MALHEIROS - OAB:PROCURADOR MUNI

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, 

querendo, manifestar sobre os cálculos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345662 Nr: 16157-64.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENIR NASCIMENTO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO CAMPOS FILHO - 

OAB:6666/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIENE CÉLIA FERREIRA - 

OAB:Proc. INSS

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, 

querendo, manifestar sobre os cálculos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 783935 Nr: 37705-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE FIGUEIREDO DA PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO SERGIO GUERRISE - 

OAB:10124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, 

querendo, manifestar sobre os cálculos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 971009 Nr: 9726-67.2015.811.0041

 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: MARIA ROSA DA SILVA DALBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO ( SEGES/MT )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:PROC. DO EST/MT

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intio o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815328 Nr: 21779-51.2013.811.0041

 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: MARIA DO ESPIRITO SANTO MARQUES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(INTERMAT), COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ANTONIO BRUNO - 

OAB:7818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, ELDER 

COSTA JACARANDÁ - OAB:12597/MT, IZA KAROL GOMES LUZARDO 

PIZZA - OAB:11.315-A, LUIZ CARLOS FANAIA DE ALMEIDA - 

OAB:13320, MARIANA MENDES MONTEIRO DA SILVA - OAB:11756/MT

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 609137 Nr: 5600-09.1994.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAPELARIA E LIVRARIA FORTALEZA COM. E 

REPRESENTAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADOLFO ARINI, para 

devolução dos autos nº 5600-09.1994.811.0041, Protocolo 609137, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 930727 Nr: 49677-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, 

querendo, manifestar sobre os cálculos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306423 Nr: 15956-09.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO BASÍLIO, EDIMILSON GOMES TEIXEIRA, 

ANA PAULA BARBOSA ARAÚJO, VALDIRENE VITURINO VIEIRA, 

AGEMIRO BATISTA ARANTES NETO, MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA 

PUBLICA ESTADUAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT, KEYWALDO VIEIRA NASCIMENTO 

- OAB:14519/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, 

querendo, manifestar sobre os cálculos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 809306 Nr: 15780-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO PEREIRA DA SILVA, SEBASTIAO CLEODIL DE 

ARRUDA, SOLANGE CANOVA, AMANDO APARECIDO ROSALEN, MACIEL 

DA SILVA GARCIA, DANIEL MARCELO DA SILVA LEMES, PAULO CESAR 

DA SILVA, MAX MAGNO DE CAMPOS, JOÃO CÉLIO MOREIRA DE 

AMORIM, JOSE PRUDÊNCIO CARRIJO SOUZA, ANDRÉIA MARIA DE 

OLEGÁRIA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI HERMÍNIO TOMÉ - 

OAB:10.437-B, IVO MARCELO SPINOLA - OAB:13731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 850344 Nr: 53415-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINA APARECIDA TORRENTE AUGUSTINI, MARCIA 

ALVES TAVEIRA DIAS, SOLANGE CRISTINA DE MELO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:OAB/MT 16.637, RONALDO NOGUEIRA MACHADO - 

OAB:5311-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública, (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 362395 Nr: 32156-57.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN MICHEL RODRIGUES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANYELE APARECIDA GOMES 

AQUINO - OAB:9.140/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública, referente aos honorários 

sucumbenciais (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 
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de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1075841 Nr: 57876-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO MACIEL E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBI FACHIN (PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTIA KATHEUCIA DA CRUZ 

E SILVA - OAB:8649

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela parte embargante 

está tempestivo. Intimo a parte embargada para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 358531 Nr: 29011-90.2008.811.0041

 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: MARIA BRANCO BARBOSA, DIANA BRANCO BATISTA 

MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (GESTOR 

ESTADUAL DO SUS)

 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: WYLERSON VERANO DE 

AQUINO SOUSA - Proc. do Estado - OAB:3968/MT

 Vistos, etc.

Noticia Parte Autora pela petição de fls. 288/289 (docs. fls. 290/294) que, 

não obstante a prolação de sentença, o Requerido não está cumprindo-a, 

pois, deliberadamente até o momento não providenciou a assistência 

médica conforme determina decisão de mérito.

Foi determinada remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico – NAT 

para apuração de urgência para o caso, trazendo parecer de que este 

insumo se trata da única possibilidade alimentar da Requerente.

Assim, requereu o bloqueio de valores junto à conta única do Requerido e 

sua imediata transferência para a conta bancária da prestadora de 

serviço, para que esta possa fornecer o insumo almejado.

Ora, ante a inércia do Estado, a quem compete viabilizar a assistência à 

saúde de seus administrados, com absoluta prioridade para a saúde dos 

que se encontram em situação especialmente grave, cumpre ao Poder 

Judiciário impor ao ente da Administração o cumprimento desta obrigação, 

entregando o provimento devido.

 A Constituição Federal ao garantir determinadas prerrogativas aos 

cidadãos, forneceu, também, meios para que esses direitos fossem 

efetivos, instrumentos de exigência das prestações oriundas dos direitos 

fundamentais. Nesse âmbito se insere, inclusive, a possibilidade do 

bloqueio de valores, que não consiste em afronta ao princípio da 

separação dos poderes, mas se insere no sistema de medidas para 

assegurar o cumprimento das garantias ditadas pela Carta Maior.

 Assim, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da Carta 

Superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que 

provocado, valer-se dos meios adequados para impor à Administração o 

cumprimento dos deveres que lhe cabem.

 Os direitos e garantias fundamentais devem ser passíveis de exercício 

imediato, de forma ampla e eficaz, razão pela qual não se pode deixar o 

cidadão à mercê da organização administrativa para receber as 

prestações dessa natureza, sobretudo quando os bens sob iminência de 

dano são de natureza essencial, como ocorre no âmbito da saúde.

 Desse modo, comprovada a imprescindibilidade de utilização dos 

medicamentos para o tratamento, este deve ser fornecido de forma 

imediata e irrestrita, sendo que a inércia do Requerido autoriza a 

providência requerida pela Parte Autora.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no 

sentido de ser cabível a imposição judicial à Administração Pública de 

fornecer assistência médica aos administrados, admitindo, inclusive, o 

bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à 

matéria, confira:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES 

PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A 

REQUERIMENTO DA PARTE. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL 

SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. I - Esta Corte, ao 

julgar o Recurso Especial n. 1.069.810/RS, submetido ao rito do art. 543-C, 

firmou entendimento segundo o qual são legítimas as medidas cautelares 

deferidas pelo magistrado com o objetivo de assegurar a ordem de 

fornecimento àqueles cidadãos que deles dependem, inclusive a ordem de 

bloqueio/sequestro de verbas públicas. II - O Agravante não apresenta, no 

regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. 

III - Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no RMS: 43072 GO 

2013/0199150-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de 

Julgamento: 18/06/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

29/06/2015)

Posto isto, DEFIRO o bloqueio judicial via BACENJUD junto à conta do 

Estado de Mato Grosso, observados os termos do Provimento n. 

02/2015-CGJ, no valor de R$ 2.457,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta e 

sete reais), valor necessário para três meses de tratamento, com 

posterior transferência para a conta única do Poder Judiciário.

 Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de Conta Única 

do Tribunal de Justiça, para que proceda o rastreamento e vinculação do 

valor aos presentes autos.

Na sequência, intime-se a fornecedora DROGARIA LONGA VIDA 

LTDA-ME, CNPJ: 02.359.901/0001-08, para que forneça os insumos, sob a 

garantia dos valores aqui bloqueados.

Realizada a prestação de contas, voltem-me os autos conclusos para a 

expedição de alvará em favor da fornecedora. E na mesma oportunidade, 

intime-se o requerido para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do art. 11, §4º, do Provimento n. 02/2015-CGJ.

Intimem-se.

 Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 401745 Nr: 34014-89.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DE ARAÚJO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR GILIOLI - OAB:6696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BENEDITO - OAB:3845

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovida por JOÃO DE ARAÚJO 

NETO em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ para cumprimento de 

sentença transitada em julgado.

Devidamente intimado, o Executado apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença às fls. 173/183, entretanto, como se extrai da 

certidão de fl. 194, a interposição foi realizada de forma intempestiva, de 

modo que não a conheço.

Assim, não havendo discussão sobre o valor sendo executado e, à vista 

da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS elaborados na 

petição de fls. 160/171, valor executado pela Exequente e o Patrono.

Considerando o grande decurso de tempo desde a última atualização do 

cálculo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a 

atualização a partir da data de 20/03/2017, usando o último valor 

atualizado, qual seja o valor encontrado às fls. 160/171, observando o 

seguinte:

“Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a 

citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, juros 

equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis 

à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, da Lei n. 

9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09.

A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no 

Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o evento 

danoso”.

Após, intimem-se as Partes para manifestarem acerca da atualização.

Determino a expedição da requisição de pequeno valor ou ofício 

requisitório, conforme o caso, em favor da Exequente e do Patrono, 
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observando-se o disposto no art. 535, §3º, incisos I e II, bem como na 

Constituição Federal, conforme os valores atualizados que serão 

apresentados pela contadoria judicial.

 Decorrido o prazo recursal, certifiquem-se e arquivem-se os autos até 

sua quitação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 883216 Nr: 18686-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI LEITE JESUS, SEBASTIAO PEREIRA CAJANGO, 

MANOEL BRANDAO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos, etc.

Determino a intimação do Estado de Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da exequente, 

correspondente ao período objeto da condenação transitada em julgado e 

demais documentos necessários para a apuração dos valores devidos.

 Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 776871 Nr: 30205-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECÍLIA BASTOS MONGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO SERGIO GUERRISE - 

OAB:10124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 Vistos, etc.

O ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público, interpôs 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença, que lhe move CECÍLIA BASTOS 

MONGE, devidamente qualificado, alegando, em síntese, que o valor da 

execução está além do devido.

Assim, pugna pela procedência da impugnação a fim de declarar o 

excesso de execução, reduzindo-se o valor a ser pago pelo Executado.

A parte Exequente concorda, então, com os cálculos do Executado, 

constantes às fls. 342/349.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, onde o Executado foi condenado 

por sentença transitada em julgado, no pagamento de valores a parte 

Exequente.

Nessa toada, a sentença que originou o título executivo judicial não pode 

ser desconstituída, pois a matéria fez coisa julgada entre as partes e, em 

execução, não pode ser rediscutida.

 O autor, que venceu, não pode mais se ver perturbado no gozo daquele 

bem. O autor, que perdeu, não lhe pode mais reclamar, ulteriormente, o 

gozo. A eficácia ou a autoridade da coisa julgada é, portanto, por 

definição, destinada a agir no futuro com relação aos futuros processos.

 Insisto que a sentença, através da qual se julgar total ou parcialmente a 

lide, adquire força de lei, nos limites da lide e das questões ali decididas.

 A sentença, aqui ora impugnada, transitou em julgado, transformando-se 

em título executivo judicial, que está sendo, agora, executado. Toda a 

matéria decidida pelo decisum fez coisa julgada material, o que torna a 

sentença imutável e indiscutível.

 Como se sabe, a impugnação à execução pode versar sobre as 

hipóteses exemplificativas do artigo 535, do Código de Processo Civil, “in 

verbis”:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

(...)”.

A Parte Executada na impugnação ofertada, não nega a existência do 

crédito. O cerne da controvérsia se fixa sobre o seu valor, pois alega o 

Impugnante que a aplicação da correção monetária não corresponde aos 

índices oficiais.

A parte Exequente, à fl. 351, concordou com os cálculos apresentados 

pelo Estado de Mato Grosso, requerendo sua homologação.

Assim, diante da concordância da Parte Exequente com os valores 

apresentados pelo Executado, o acolhimento da impugnação ao 

cumprimento de sentença é medida que se impõe.

Ex positis e por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO a presente 

impugnação ao cumprimento de sentença, proposta pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO em face de CECÍLIA BASTOS MONGE, tendo como 

corretos os cálculos de fls. 342/349, em favor do Patrono da causa.

Condeno a Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor exequendo, os quais ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

conforme art. 98, § 3º, do CPC/15.

Assim, à vista da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS 

apresentados às fls. 342/349, na qual constam os valores a serem 

recebidos pelo Patrono da causa.

Determino que a Secretaria Judicial expeça Requisição de Pequeno Valor 

em favor do Patrono da causa, observando-se o disposto no artigo 535, 

§3º do NCPC, bem como na Constituição Federal.

Após, certifique-se e arquivem-se os autos até sua quitação.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 808330 Nr: 14794-66.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEIDER CHAMOS DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME LIBERATTI - 

OAB:16.825 MT, MAURO SERGIO GUERRISE - OAB:10124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

O ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público, interpôs 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença, que lhe move WEIDER CHAMOS 

DE ARRUDA, devidamente qualificado, alegando, em síntese, que o valor 

da execução está além do devido.

Assim, pugna pela procedência da impugnação a fim de declarar o 

excesso de execução, reduzindo-se o valor a ser pago pelo Executado.

A parte Exequente concorda, então, com os cálculos do Executado, 

constantes às fls. 222/223.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, onde o Executado foi condenado 

por sentença transitada em julgado, no pagamento de valores a parte 

Exequente.

Nessa toada, a sentença que originou o título executivo judicial não pode 

ser desconstituída, pois a matéria fez coisa julgada entre as partes e, em 

execução, não pode ser rediscutida.

 O autor, que venceu, não pode mais se ver perturbado no gozo daquele 

bem. O autor, que perdeu, não lhe pode mais reclamar, ulteriormente, o 
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gozo. A eficácia ou a autoridade da coisa julgada é, portanto, por 

definição, destinada a agir no futuro com relação aos futuros processos.

 Insisto que a sentença, através da qual se julgar total ou parcialmente a 

lide, adquire força de lei, nos limites da lide e das questões ali decididas.

 A sentença, aqui ora impugnada, transitou em julgado, transformando-se 

em título executivo judicial, que está sendo, agora, executado. Toda a 

matéria decidida pelo decisum fez coisa julgada material, o que torna a 

sentença imutável e indiscutível.

 Como se sabe, a impugnação à execução pode versar sobre as 

hipóteses exemplificativas do artigo 535, do Código de Processo Civil, “in 

verbis”:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

(...)”.

A Parte Executada na impugnação ofertada, não nega a existência do 

crédito. O cerne da controvérsia se fixa sobre o seu valor, pois alega o 

Impugnante que a aplicação da correção monetária não corresponde aos 

índices oficiais.

A parte Exequente, à fl. 225, concordou com os cálculos apresentados 

pelo Estado de Mato Grosso, requerendo sua homologação.

Assim, diante da concordância da Parte Exequente com os valores 

apresentados pelo Executado, o acolhimento da impugnação ao 

cumprimento de sentença é medida que se impõe.

Ex positis e por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO a presente 

impugnação ao cumprimento de sentença, proposta pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO em face de WEIDER CHAMOS DE ARRUDA, tendo como 

corretos os cálculos de fls. 222/223, em favor do Patrono da causa.

Condeno o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor exequendo, os quais ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

conforme art. 98, § 3º, do CPC/15.

Assim, à vista da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS 

apresentados às fls. 222/223, na qual constam os valores a serem 

recebidos pelo Patrono da causa.

Determino que a Secretaria Judicial expeça Requisição de Pequeno Valor 

em favor do Patrono da causa, observando-se o disposto no artigo 535, 

§3º do NCPC, bem como na Constituição Federal.

Após, certifique-se e arquivem-se os autos até sua quitação.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1006185 Nr: 25998-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JULIO PEDROSO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANK ANTONIO DA SILVA - 

OAB:12.372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 809793 Nr: 16279-04.2013.811.0041

 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): CONDOMINIO QUEEN ELISABETH

 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, JULYANA LANNES 

ANDRADE - OAB:PROC. DO MUNC, MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC., ROGÉRIO LUIZ GALLO (PROC. 

MUNICIPAL) - OAB:6.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MAZZER 

CARDOSO - OAB:9749-B/MT

 Retifico a certidão de fls. 176, certificando que foram apresentadas 

contrarrazões pela parte requerente (Estado de Mato Grosso) às fls. 

172/175, bem como que o recurso de apelação de fls. 168/171 é 

tempestivo. Certifico ainda, que o recurso de apelação apresentado pela 

requerente (Município de Cuiabá) às fls. 177/180 é tempestivo, bem como 

que as contrarrazões de fls. 181/186 são tempestivos. Impulsiono os 

autos intimando a requerida para, querendo, apresentar contrarrazões 

aos recursos de apelação apresentado pelas partes requerentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 757043 Nr: 9190-61.2012.811.0041

 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): ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO, SALOMÃO 

NEVES BOTELHO, D3S - LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

FIORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10756, MARCELO PRATAVIEIRA MACHADO - 

OAB:15.456 OAB/MT, MARCELO PRATAVIEIRA MACHADO - 

OAB:15456, OLIVIA FERNANDES BORETTI - OAB:12948

 Vistos, etc.

Em face da notícia do descumprimento da determinação de devolução dos 

autos retirados em carga, pelo Requerido, determino que seja expedido 

mandado de busca e apreensão do processo m. 9190-61.2012.811.0041, 

código 757043, a ser realizado na sede da Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 843219 Nr: 47155-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂNIO VIEGAS DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199 MT

 Intimo o patrono do embargado para, no prazo de 05 dias, requerer o que 

entender direito, caso queira.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 839667 Nr: 44154-46.2013.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA BERNARDINA DA SILVA, DALCA DE LA 

FUENTE GOLTARA, ELZA DELUQUE LEITE, JACIRA DE MIRANDA 

FERREIRA, ELZA RAMOS DO ESPÍRITO SANTO, IRENE ALVES DE 

OLIVEIRA, OLGA PINTO DE MIRANDA, LEDUINA DA SILVA GARCIA, 

MARIA DO CARMO DE ASSUNÇÃO SANTOS, MATHILDE DE ASSUNPÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS MARCELLE DE PAULA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:14964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos, etc.

Determino a intimação do Estado de Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da exequente, 

correspondente ao período objeto da condenação transitada em julgado e 

demais documentos necessários para a apuração dos valores devidos.

 Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019334-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (AUTOR(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO 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, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013597-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (AUTOR(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO 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, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017990-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (AUTOR(A))

HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR (ADVOGADO(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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012895-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIOMAR DIAS MARINHO (AUTOR(A))

MICHELLE ALVES DONEGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013381-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEISON DE OLIVEIRA LIMA (AUTOR(A))

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023689-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MARIA VENZO (AUTOR(A))

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os Embargos de Declaração opostos, nos 

termos do art. 1023, § 2º do NCPC. 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: 1008610-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

ADRIANA ARAUJO COSTA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Ante o teor da certidão de ID. 14519066, intime-se a parte 

autora, pessoalmente, a manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

cumprindo a diligência anteriormente determinada pelo juízo, no prazo de 

cinco dias (art. 485, §1º do CPC). Conste-se a advertência que o decurso 

do prazo sem manifestação é causa de extinção do feito sem o julgamento 

do mérito. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034155-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ROSELI FLORIANO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO 

(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: 

1034155-13.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ROSELI FLORIANO DE SOUZA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO DE 

DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO 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. 
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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: 1012652-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA RODRIGUES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

4 BIO MEDICAMENTOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Verifica-se que a parte autora prestou contas do valor 

bloqueado ao ID. 13714673, juntando documentos que comprovam a 

aquisição e entrega dos medicamentos pela 4BIO MEDICAMENTOS AS. 

Tendo em vista a prestação de contas, determino a liberação de parte do 

valor bloqueado (R$ 52.680,00 – cinquenta e dois mil seiscentos e oitenta 

reais) por meio de alvará a ser transferido para a conta da 4 BIO 

MEDICAMENTOS S.A., Banco Itaú, Agência 0183, Conta corrente: 04274-2, 

CNPJ: 07.015.691/0002-27. Após a liberação do alvará, intimem-se as 

partes para manifestação no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos ao Ministério Público 

Estadual para vistas. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000075-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA COSTA (AUTOR(A))

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008882-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA (ADVOGADO(A))

GILSON JOSE DE CAMPOS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Ante o teor da certidão de ID. 14928292, intime-se a parte 

autora, pessoalmente, a manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

cumprindo a diligência anteriormente determinada pelo juízo, no prazo de 

cinco dias (art. 485, §1º do CPC). Conste-se a advertência que o decurso 

do prazo sem manifestação é causa de extinção do feito sem o julgamento 

do mérito. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031373-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMAO BISPO MACIEL (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027794-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

NIVALDO VITOR DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança ajuizada por NIVALDO VITOR DA SILVA em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO. Verifica-se que o autor invoca a prevenção/conexão 

com os autos de nº 1028936-19.2017 que tramitam junto à 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública, inclusive estando a ação endereçada 

àquele juízo. Por essa razão, encaminhem-se os autos à 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública. 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: 1028086-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança ajuizada por PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Verifica-se que o autor invoca a 

prevenção/conexão com os autos de nº 1028936-19.2017 que tramitam 

junto à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública, inclusive estando a 

ação endereçada àquele juízo. Por essa razão, encaminhem-se os autos à 

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005614-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA BOTELHO DE SOUZA (REQUERENTE)

MARLENE ALVES PEDROSO (REQUERENTE)

MARILENE SOARES (REQUERENTE)

MARGARIDA MARCOLINA DA SILVA (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SEBASTIANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

MUECI CAVALCANTE PORTELA (REQUERENTE)

MIRIAM CUNHA KORPAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

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

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028268-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO (ADVOGADO(A))
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DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS 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 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: De todo o exposto, DEFIRO A LIMINAR 

pretendida pelo impetrante para DETERMINAR à autoridade coatora a 

imediata liberação das mercadorias apreendidas por intermédio do TAD n. 

1136081-7. Expeça-se mandado para cumprimento por oficial de justiça 

plantonista. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações que entender conveniente (art. 7º, I, da Lei 

nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da 

Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1015947-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA (REQUERENTE)

CLEBER JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SILVIO ROBERTO MARTINELLI (REQUERENTE)

JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA (ADVOGADO(A))

CARLOS VITOR ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas 

ajuizada por ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA E OUTROS em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, objetivando a produção antecipada de prova consistente 

em perícia in loco a fim de atestar a existência das pontes sobre os Rios 

Bambá e Aricá nas coordenadas indicadas, tirando fotos das mesmas, 

devendo o perito emitir laudo sobre o estado de conservação das pontes. 

Intimados a emendar a inicial para adequar o valor da causa, indicar 

quesitos e juntar documentos (fl. 505), os Requerentes cumpriram a 

determinação ao ID 14112703, retificando o valor da causa para R$ 

54.726,00 (cinquenta e quatro mil setecentos e vinte e seis reais) e 

juntando documentos. Primeiramente defiro a emenda à inicial, devendo a 

Secretaria proceder à retificação do valor da causa. Os Requerentes 

fundamentaram sua pretensão no art. 381, III do CPC. Na petição inicial da 

presente ação, os requerentes trouxeram fundamentos de fato e de direito 

que justificam o requerimento, bem como deduziu o pedido com suas 

especificações, indicando qual será o fato probando objeto da 

antecipação, e apresentando quesitos na oportunidade da emenda à 

inicial. Em obediência ao princípio constitucional do contraditório (CF, art. 

5º, LV), é necessária a citação do Requerido da medida preventiva para 

que possa, querendo, acompanhar a prova cuja antecipação se pede. 

Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, DEFIRO a produção 

antecipada de prova pericial, que deverá obedecer aos ditames dos 

artigos 464 e seguintes do CPC, para que seja enviado perito para 

averiguar a existência das duas pontes nas seguintes coordenadas: S 

15º 46’ 23.6” W 55º 35’ 34.1” e 15º 48’ 44,60”S 55º 50’ 16,40”W, com 

registro fotográfico das mesmas e elaboração de laudo sobre o estado de 

conservação das pontes, respondendo aos quesitos indicados ao ID 

14112703. Nomeio como perito o Sr. Alexandre Isernhagen, Engenheiro 

Civil e de Segurança do Trabalho – CONFEA nº 120.266.028-2, 

devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, podendo ser 

encontrado por meio do endereço eletrônico 

alexandre.isernhagen@gmail.com e do telefone (65) 99983-8899. O laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da 

data em que o perito for cientificado dos quesitos apresentados pelas 

partes. O perito será intimado via e-mail pelo gabinete do encargo para o 

qual está incumbido, devendo apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, 

currículo e proposta de honorários, consoante o teor do artigo 465, § 2º 

CPC. Citem-se os Requeridos para, querendo, acompanhar a prova cuja 

antecipação se pede, intimando-os para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem nos termos do artigo 465, § 1º do CPC. Neste procedimento, 

não será admitida defesa ou recurso com fulcro no art. 382, §4º do CPC. 

Produzida a prova, cumpra-se o art. 383 do CPC com as anotações 

devidas. Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028618-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA CAMPOS (IMPETRANTE)

AUCILEIDE OLIVEIRA E SILVA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. A impetrante pretende a concessão de liminar para 

licenciamento de veículos 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 a parte impetrante traz 

nos autos documento comprovando o endereço que está cadastrado no 

órgão de trânsito, além de comprovante de residência atualizado. 

Ademais, analisando os autos, verifico que não foi juntado aos autos o 

documento atualizado do automóvel em questão, o qual considero 

necessário para o deferimento de uma liminar. Deste modo, à vista do 

princípio da economia processual, faculto à parte autora juntar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, os documentos relacionados nos parágrafos supra. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028413-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

ROGERIO RODRIGUES DE AMORIM (IMPETRANTE)

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. A impetrante pretende a concessão de liminar para 

licenciamento de veículos 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 a parte impetrante traz 

nos autos documento comprovando o endereço que está cadastrado no 

órgão de trânsito, além de comprovante de residência atualizado. 

Ademais, analisando os autos, verifico que não foi juntado aos autos o 

documento atualizado do automóvel em questão, o qual considero 

necessário para o deferimento de uma liminar. Deste modo, à vista do 

princípio da economia processual, faculto à parte autora juntar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, os documentos relacionados nos parágrafos supra. 

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: 1022519-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOZANE TONIOLO (AUTOR(A))
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JOZANE TONIOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Defiro à Requerente os benefícios da Justiça Gratuita. Diante das 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de 

março de 2016, da negativa de interesse dos autores na realização de 

audiência de conciliação e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo de designar audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da ENFAM). Cite-se o Requerido para, 

no prazo legal, contestar os presentes autos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024200-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

JANINE CRISTINA RODRIGUES ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Defiro ao Requerente os benefícios da Justiça Gratuita. Diante 

das especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 

de março de 2016, de modo a adequar o rito processual às necessidades 

do conflito e ainda diante da manifestação negativa da parte autora, deixo 

de designar a audiência de conciliação. (arts. 139, VI e 319, VII, NCPC e 

enunciado nº 35 da ENFAM). Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

contestar os presentes autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023323-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO JOSE DA VEIGA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Verifica-se que a empresa fornecedora, no petitório de ID. 

15073193, requereu o levantamento do alvará referente ao valor 

depositado pelo Requerido, argumentando que os materiais são de alto 

custo e que não será responsável pela cirurgia, mas somente pela entrega 

dos materiais. No despacho de ID. 15080893 determinei que o autor 

esclarecesse onde ocorrerá a cirurgia. No petitório de ID. 15082308, o 

autor informou que a cirurgia ocorrerá na Santa Casa de Misericórdia de 

Cuiabá, aonde o paciente se encontra, aguardando os materiais para 

realização da cirurgia. Tendo em vista a nota fiscal juntada pelo 

fornecedor e o depósito feito pelo Requerido, determino a liberação do 

valor depositado (R$ 92.620,00 – noventa e dois mil seiscentos e vinte 

reais) por meio de alvará a ser transferido para a conta da ENCARDIO 

COMÉRCIO PRODUTOS MÉDICOS ERELI, CNPJ: 28.741.962/0001-10, Caixa 

Econômica Federal (Banco 104), Agência 3276, Conta Corrente: 

00000422-1. Após a liberação do alvará, intimem-se as partes para 

manifestação e o fornecedor para que informe a devida entrega dos 

equipamentos, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para 

vistas. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709583 Nr: 2479-74.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIAÇÃO JUINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, EDUARDO GOMES DA SILVA FILHO - OAB:12.036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:13920/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, WYLERSON VERANO DE A. SOUSA - PROC. ESTADO - 

OAB:3968-MT

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intio o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 780764 Nr: 34332-67.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGDA VICTOR DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700098 Nr: 34722-08.2010.811.0041

 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: LUCINBERGUE MORAES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA REGINA SANTOS - 

OAB:11.040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 988090 Nr: 17728-26.2015.811.0041

 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: A. R. P. BODINI SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E 

LIMPEZA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DA FAZENDA PUBLICA DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO FREIRE - OAB:56.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 912825 Nr: 38745-55.2014.811.0041

 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: RAISUL LOGÍSTICA - FABRICAÇÃO E REFORMA DE 

CÂMARAS FRIGORIFICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE 

CUIABÁ-MT, SUPERINTENDENTE DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, 

SUPERINTENDENTE DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO, 
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GERENTE DE EXECUÇÃO DE TRANSITO- REGIÃO SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 905575 Nr: 33981-26.2014.811.0041

 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: VIA VAREJO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DO ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SORIGELANDIO RAMALHO 

OLIVEIRA - OAB:309139

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

PROC DO ESTADO - OAB:6613 -B / MT, LUIZ CARLOS PINHEIRO DE 

SOUZA - OAB:PROC.

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1096962 Nr: 9285-52.2016.811.0041

 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: VALERIANA ZEFERINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO 

ESTADO DE MT, ELONET HABITAÇÃO, ELIANI DE PAULA SILVA, ARIA DO 

SOCORRO PEREIRA CARVALHO, ALINE GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11.483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROC. EST

 Certifico que a contestação apresentada está tempestiva, sendo assim, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789399 Nr: 43404-78.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON PAIXÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783/MT, JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA - OAB:14.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 875780 Nr: 13944-75.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MITSI EDWIRGES FORTES MAMEDE DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RIPOLI BIANCHI - 

OAB:12856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329102 Nr: 1502-87.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA L. 

NOGUEIRA - OAB:9475/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - OAB:PROCURAD6251-MT, JOSÉ VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE - OAB:PROCURADOR DO E

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798724 Nr: 5121-49.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO GUTIERRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MACOHIN - 

OAB:23.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1093298 Nr: 7634-82.2016.811.0041

 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: PEDRO MUFFATO CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAÍSSA MAFFESSONI - 

OAB:18.436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação apresentada está tempestiva, sendo assim, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1011725 Nr: 28314-25.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS MIGUEL RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAXIEL VETORELLO - 

OAB:15.951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação apresentada está tempestiva, sendo assim, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801877 Nr: 8315-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVALDO FERREIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - PROC ESTADO - OAB:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, 

querendo, manifestar sobre os cálculos no prazo de 05 (cinco) dias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 855227 Nr: 57700-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE MORAES DUARTE - 

OAB:15384/MT, FHREDERICO PEREIRA SABINO DA SILVA - 

OAB:14248/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, MÁRCIA REGINA 

SANTANA DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, 

querendo, manifestar sobre os cálculos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 844542 Nr: 48347-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTALEIRO SCHAEFER YACHTS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE CONTROLE DE 

FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO, GERENTE DA GERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE 

TRÂNSITO SUL DA SEC. DE FAZENDA DE MT, FISCAL DE TRIBUTOS 

ESTADUAL DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA 

- OAB:, CAROLINA SENA VIEIRA - OAB:, CÉSAR TADEU SCHIMITT - 

OAB:, RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - OAB:15.629/MT, 

RYCHARDE FARAH - OAB:10.032-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimaçaõ da Parta Autora: "Diante de tudo o que foi exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA para ratificar a liminar deferida e consolidar a 

liberação da mercadoria apreendida por meio do TAD n. 1090079-2, 

descrita na nota fiscal n. 14.296; DETERMINAR à autoridade coatora que 

se abstenha de exigir da impetrante, o ICMS diferencial de alíquota com 

fundamento no Protocolo ICMS n. 21/2011 e ao Decreto Estadual n. 

312/2011, nas operações interestaduais de vendas não presenciais, 

destinadas a consumidores não contribuintes do ICMS neste Estado; e, por 

fim, ANULAR o TAD n. 1090079-2. Extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a a Autoridade Impetrada, a teor do que diz a letra do art. 

13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o disposto no 

art. 14, § 1º, do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da 

Constituição Estadual. Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do STJ.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1053098 Nr: 47943-82.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAKAYOSHI IMAI, ALICE SETSUKO IMAI OTIAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO DA 

SILVA CHATEAUBRIAND - OAB:15.038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Bueno 

(Procurador do Estado) - OAB:17439-A

 Vistos etc.

Verifica-se que a parte autora juntou a documentação de fls. 293/390 a 

fim de prestar contas do valor bloqueado para custeio de internação 

domiciliar (home care) deferida em decisão de antecipação de tutela.

À fl. 391 oportunizei ao Requerido manifestar-se sobre a referida 

documentação, porém conforme certidão de fl. 392 o prazo decorreu sem 

manifestação do mesmo.

Assim, tendo em vista a prestação de contas e ausência de qualquer 

impugnação por parte do Requerido, determino a liberação do valor 

bloqueado (R$ 383.282,56 – trezentos e oitenta e três mil duzentos e 

oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) por meio de alvará a ser 

transferido para a conta da empresa HELP HOME CARE – PAULINO 

FEITOSA & PAULINO DE FREITAS LTDA, Banco do Brasil, agência 7140, 

conta corrente: 47276-X, CNPJ: 12.634.832/0001-49.

Após a liberação do alvará, intimem-se as partes para manifestação no 

prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público Estadual para vistas.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 894099 Nr: 25955-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EREMISES MARQUES FONTES, VILMA BARBOSA, 

HELENA FERREIRA SOARES, SANTINA COMELLI FERREIRA, JEANNETTE 

PAELO DE BARROS, CASTORINA GOMES MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:10626 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de liquidação de sentença promovida por EREMISES 

MARQUES FONTES e outros contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

Em análise dos autos, verifico que os requerentes deram início à 

execução da sentença, pleiteando o seu arbitramento, nos moldes do art. 

509 do CPC, juntamente com anexação de documentações, às fls. 

379/537.

Nesta fase, o Estado de Mato Grosso se manifesta às fls. 538/602, 

sustentando a tese de liquidação zero, pelos motivos expostos em tal 

peça, somados à juntada de documentações.

Ademais, em mesma manifestação, o ente estatal requer prazo para 

juntada de fichas financeiras do período de 1993/1994.

 Desse modo, CONCEDO o prazo de 10 (dez) dias ao Estado de Mato 

Grosso para que aja de acordo ao seu pedido, atentando-se aos 

procedimentos pertinentes à fase de liquidação por arbitramento, nos 

termos do art. 510 do CPC.

Após, intime-se a parte autora para que se manifeste, também, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 871542 Nr: 10710-85.2014.811.0041

 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: LETÍCIA BARBOSA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR GERAL DA PERICIA OFICIAL E 

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA - POLITEC, FUNCAB - FUNDAÇÃO PROFESSOR 

CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO SOARES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB-MT 13.034, MAUREN LAZZARETTI - 

OAB:6968, VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - OAB:6975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

 Intimem-se os embargados para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se sobre os Embargos de Declaração opostos às fls. 

170/183, 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 461473 Nr: 30413-41.2010.811.0041
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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: E. F. C. B., ROSANA FRANCISCA DA COSTA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DROGARIA 

DRUGSTORE BOA ESPERANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO 

JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:5.660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE - PROC DO ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Diante do parecer ministerial de fl. 125, intime-se o Requerido para que se 

manifeste, pleiteando o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 766795 Nr: 19567-91.2012.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGET COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE 

TRÂNSITO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE CADASTRO DA SECRETARIA 

ESTADUAL DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE PAULO 

MORAD - OAB:281017/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante desses fundamentos, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA para 

ratificar a liminar deferida nos autos e DETERMINAR à autoridade coatora, 

que efetue a inscrição estadual da impetrante, independentemente de sua 

adesão ao FUPIS, a qual deverá ser mantida ativa até o final da obra 

descrita no contrato anexo à exordial, salvo se outro motivo não houver 

para cassá-la ou suspendê-la.Encaminhe-se cópia desta sentença à 

autoridade impetrada para os devidos fins.Com fundamento no art. 14, 

§1º, da Lei n. 12.016/2009, determino que após o decurso do prazo do 

recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em 

vista do reexame necessário de sentença.Sem custas processuais e nem 

honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 768145 Nr: 21016-84.2012.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGET COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE 

TRÂNSITO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE CADASTRO DA SECRETARIA 

ESTADUAL DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JOÃO ZANATTA - 

OAB:8.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a todo o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para 

ratificar a liminar deferida nos autos, a fim de DETERMINAR ao impetrado a 

imediata liberação das mercadorias apreendidas pelo TAD n. 

974779-5.Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada 

para os devidos fins.Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei n. 

12.016/2009, determino que após o decurso do prazo do recurso 

voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do 

reexame necessário de sentença.Sem custas processuais e nem 

honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 875992 Nr: 14091-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METALMOR METALURGICA LTDA ME (MORESPLAN 

TERRAPLENAGEM), EVANDRO CARLOS MORESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS ANTÔNIO KLAUK JUNIOR - 

OAB:MT 15.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT, PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 De todo o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada para ratificar a 

liminar deferida e determinar ao impetrado que expeça ao impetrante a 

necessária nota fiscal para acobertar o transporte da máquina hidráulica – 

NCM 84295219 ao seu local de origem. Por consequência, JULGO 

EXTINTO COM ANÁLISE DO MÉRITO o presente processo, nos termos do 

art. 487, I, do CPC. Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade 

impetrada para os devidos fins. Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei n. 

12.016/2009, determino que após o decurso do prazo do recurso 

voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do 

reexame necessário de sentença. Sem custas, como previsto no art. 10, 

XXII da Constituição Estadual. Sem honorários, nos termos da Súmula 105 

do STJ. P.R.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013012-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC FERNANDO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ALESSIO BANDEIRA JUNIOR (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos e etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ALESSIO 

BANDEIRA JUNIOR, objetivando a concessão de liminar para que o 

impetrante possa efetuar o licenciamento de seu veículo para o exercício 

de 2018. Em breve síntese, o impetrante argumenta não ter sido notificado 

das penalidades de trânsito que foram aplicadas em seu desfavor e que 

constam no prontuário do veículo junto ao DETRAN/MT, impedindo-o de 

efetuar o licenciamento 2018. Com a inicial vieram documentos. Como uma 

das causas de pedir é a falta da dupla notificação por parte do 

DETRAN/MT para a regular constituição das multas aplicadas, em 

despacho de fl. 18 (ID. 13271424) facultei-lhe que trouxesse aos autos 

documento a fim de comprovar o endereço que se encontra cadastrado 

junto ao DETRAN/MT, além de um comprovante de residência com o seu 

endereço. Intimado, o impetrante deixou de se manifestar, conforme 

certidão de ID. 14497694 É o que tinha a relatar. Decido. O mandado de 

segurança é remédio constitucional 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, conforme 

dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 

12.016/09. É cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, 

que para a concessão de medida liminar, é necessária 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). No que 

tange ao licenciamento do veículo, tenho convicção que se revela ilegal a 

vinculação do IPVA ao pagamento de multas por infração de trânsito, 

constituídas ilegalmente, ou seja, sem as notificações necessárias, 

conforme previsto na legislação de trânsito. É imperioso recordar que o 

STJ entende pela ilegalidade da aplicação da penalidade administrativa, 

quando não comprovada a dupla notificação do proprietário do veículo. 

Ocorre que em se tratando de ato administrativo, a sua legitimidade e 

legalidade são presumidas, cabendo àquele que alega em contrário, 

produzir as provas necessárias para tanto. Destarte, a documentação que 

acompanha a inicial não traz, em seu bojo, os dados necessários para que 

se verifique o devido processo legal e o contraditório nas penalidades 

aplicadas em desfavor do impetrante. Inclusive, facultei-lhe que 

comprovasse o endereço regularmente cadastrado junto ao DETRAN/MT, 

o que não foi cumprido pela parte. Diante disso, a prova pré-constituída se 
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mostra insuficiente a ensejar a relevância do direito invocado, tornando 

impossível averiguar se houve, ou não, a dupla notificação para fins de 

legitimação da multa aplicada. Por todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR 

vindicada. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei 

nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da 

Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intimem-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025561-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MAURO MARCELO DE MORAIS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO ESTA DO 

DE MATO GROSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos e etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por MAURO 

MARCELO DE MORAIS contra ato do DIRETOR DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando, 

mediante a concessão de liminar, o direito de obter o Licenciamento 2018 

do veículo VW/UP, placa QBF-0767, ano 2014/2015, independentemente 

do pagamento de multas por infração de trânsito. Com a inicial vieram 

documentos anexos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O 

mandado de segurança é remédio constitucional 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, 

conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º 

da Lei 12.016/2009. É cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 

12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, faz-se 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). Vê-se que a questão sob análise está em se verificar a existência 

ou não do aludido direito líquido e certo que a Impetrante alega ser 

resultado de abuso de poder pela autoridade apontada como coatora em 

lhe exigir o pagamento das multas por infração de trânsito, para o 

licenciamento do veículo de sua propriedade. Tenho sustentado que se 

revela ilegal a vinculação do licenciamento ao pagamento de multas por 

infração de trânsito, constituídas ilegalmente, ou seja, sem as notificações 

necessárias, conforme previsto na legislação de trânsito. É imperioso 

recordar que o STJ entende pela ilegalidade da aplicação da penalidade 

administrativa, quando não comprovada a dupla notificação do proprietário 

do veículo. Nestes termos, sua jurisprudência: Súmula 312 - No processo 

administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as 

notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. 

Súmula 127 - É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao 

pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. No caso em 

comento, os documentos apresentados, demonstram, nesta fase de 

cognição sumária, a boa aparência do direito da Impetrante e a 

razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada à 

imediata suspensão do ato coator. A presença do fumus boni juris está 

demonstrada diante da possibilidade de afronta e desrespeito aos 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do 

contraditório. Digo possibilidade de afronta porque trata-se de medida 

liminar, numa fase de cognição sumária, com requisitos legais específicos, 

enquanto por ocasião do julgamento de mérito, caberá decidir sobre a 

ocorrência ou não de efetiva violação de direito líquido e certo da 

Impetrante. No caso em comento, presente ainda o periculum in mora, uma 

vez que o não licenciamento impede a utilização do automóvel, limitando 

seu direito de propriedade, já que a condução de veículo automotor sem o 

documento de licenciamento é considerado infração administrativa. Assim, 

o condicionamento do ato ao pagamento de multas das quais o impetrante 

não foi notificado (no endereço cadastrado junto ao DETRAN) não pode 

ser considerado exercício do poder de polícia. Pois tal fato é o mesmo que 

fazer justiça com as próprias mãos. Embora o art. 131, §2º do Código de 

Trânsito dispõe que o CRLV somente pode ser emitido após a quitação de 

todos os débitos existentes relacionados ao veículo, a jurisprudência tem 

entendido ser necessária a dupla notificação do administrado a cerca das 

penalidades de trânsito a ele atribuídas. Data vênia, a legislação de 

trânsito não pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e 

as prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é 

isso que acontece, ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, 

pois sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira da 

motorista. Ademais, inexiste, nesse caso, perigo de lesão ao interesse 

público, caso a Administração busque pelas vias judiciais adequadas, 

inclusive empregando instrumentos privilegiados admitidos na execução 

fiscal, para o recebimento dos seus créditos. Dessa forma, não se admite 

a coação administrativa. A respeito, leciona o culto professor Celso 

Antônio Bandeira de Mello: "A via da coação só é aberta para o Poder 

Público quando não há outro meio eficaz para obter o cumprimento da 

pretensão jurídica e só se legitima na medida em que é não só compatível 

como proporcional ao resultado pretendido e tutelado pela ordem 

normativa." (Curso de Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2006. p. 801) Portanto, entendo preenchidos os requisitos para a 

concessão da liminar pretendida. Posto isto, CONCEDO A LIMINAR para o 

fim de que seja permitido à Impetrante obter o licenciamento 2018 do 

veículo VW/UP, placa QBF-0767, ano 2014/2015, sem a necessidade do 

recolhimento das multas pendentes, desde que regular a documentação a 

ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as demais 

exigências. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei 

nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da 

Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o necessário, 

devendo ser cumprido por Oficial Plantonista. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037391-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA (ADVOGADO(A))

EDWIGES FATIMA ALMEIDA TEIXEIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos e etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por EDWIGES 

FÁTIMA ALMEIDA TEIXEIRA, objetivando a concessão de liminar para que 

o impetrante possa efetuar o licenciamento de seu veículo. Em breve 

síntese, a impetrante argumenta não ter sido notificado das penalidades de 

trânsito que foram aplicadas em seu desfavor e que constam no 

prontuário do veículo junto ao DETRAN/MT, impedindo-o de efetuar o 

licenciamento do seu automóvel. Com a inicial vieram documentos. Como 

uma das causas de pedir é a falta da dupla notificação por parte do 

DETRAN/MT para a regular constituição das multadas aplicadas, em 

despacho de fl. 19 (ID. 12694007) facultei-lhe que trouxesse aos autos 

documento a fim de comprovar o endereço que se encontrava/se 

encontra cadastrado junto ao DETRAN/MT, além de um comprovante de 

residência com o seu endereço. Intimado, o impetrante deixou transcorrer 

o prazo sem manifestação. É o que tinha a relatar. Decido. O mandado de 

segurança é remédio constitucional 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, conforme 

dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 

12.016/09. É cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, 

que para a concessão de medida liminar, é necessária 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). No que 

tange ao licenciamento do veículo, tenho convicção que se revela ilegal a 

vinculação do licenciamento ao pagamento de multas por infração de 

trânsito, constituídas ilegalmente, ou seja, sem as notificações 

necessárias, conforme previsto na legislação de trânsito. É imperioso 

recordar que o STJ entende pela ilegalidade da aplicação da penalidade 
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administrativa, quando não comprovada a dupla notificação do proprietário 

do veículo. Ocorre que em se tratando de ato administrativo, a sua 

legitimidade e legalidade são presumidas, cabendo àquele que alega em 

contrário, produzir as provas necessárias para tanto. Destarte, a 

documentação que acompanha a inicial não traz, em seu bojo, os dados 

necessários para que se verifique o devido processo legal e o 

contraditório nas penalidades aplicadas em desfavor do impetrante. 

Inclusive, facultei-lhe que comprovasse o endereço regularmente 

cadastrado junto ao DETRAN/MT, o que não foi cumprido pela parte. Diante 

disso, a prova pré-constituída se mostra insuficiente a ensejar a 

relevância do direito invocado, tornando impossível averiguar se houve, ou 

não, a dupla notificação para fins de legitimação da multa aplicada. Por 

todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005670-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DE ALENCAR LIMA (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada 

por JOSÉ GOMES DE ALENCAR LIMA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando o recebimento de férias acrescidas de 1/3 

constitucional e licenças prêmio não usufruídas. Aduz o Requerente que 

aposentou-se em 25/04/2016, e que possui 15 (quinze) meses de licenças 

prêmio referente aos quinquênios de 18/01/1990 a 17/01/1995, 18/01/1995 

a 17/01/2000, 18/01/2000 a 17/01/2005, 18/01/2005 a 17/01/2010, 

18/01/2010 a 17/01/2015, bem como um período de férias integrais 

acrescidas de 1/3 constitucional referente a 18/01/2015 a 18/01/2016, não 

usufruídas. Relata que as verbas se referem a período não usufruído, não 

convertido em espécie e nem averbado para fins de aposentadoria. Conta 

que teria direito a R$ 310.962,65 (trezentos e dez mil novecentos e 

sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) a título de férias 

acrescidas de 1/3 e licenças prêmio. Em virtude do não pagamento, o 

Requerente busca a conversão em espécie das férias e licença prêmio 

tendo em vista que se aposentou e não mais poderá gozá-las. Com a 

inicial vieram os documentos de fls. 11/18. Devidamente citado, o 

Requerido apresentou contestação às fls. 26/37. Resposta à contestação 

(fls. 41/49). Intimados a especificar provas, as partes nada postularam. 

Parecer do Ministério Público às fls. 59/60, manifestando pelo 

prosseguimento do feito sem intervenção ministerial, pela ausência de 

interesse público. É o relatório. Decido. Antes de adentrar ao mérito, passo 

a analisar a preliminar levantada pelo Requerido. Alega o Requerido a 

ocorrência da prescrição quinquenal nas relações de trato sucessivo, 

consoante o disposto no Decreto nº 20.910/1932. O Colendo STJ já 

manifestou entendimento de que o prazo prescricional de férias vencidas 

e não gozadas, bem como de licença prêmio não usufruída, inicia no ato 

da aposentadoria, vejamos: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE 

FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. NÃO OCORRÊNCIA DA 

PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA NO ATO DA 

APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA A SERVIDORES ATIVOS E 

INATIVOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

DESPROVIDO. 1. O colendo Supremo Tribunal Federal já pacificou o 

entendimento de que tanto o Servidor aposentado quanto o ainda em 

atividade fazem jus à indenização por férias não gozada, uma vez que 

deixaram de usufruir, no período adequado, seu direito a férias por 

vontade da própria Administração. 2. A própria Administração optou em 

privar o Servidor por período superior ao permitido na legislação estadual 

do gozo de suas férias anuais, comprometendo sua saúde e desvirtuando 

a finalidade do instituto. Assim, embora ainda se possa desfrutar do 

direito, não se pode negar que a saúde física, psíquica e mental do 

Servidor ficou afetada, sobretudo pela quantidade de períodos 

acumulados em prol da Administração, devendo, portanto, ser indenizado. 

3. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte Superior, não tendo a 

Administração negado expressamente o direito pleiteado pelo Servidor, o 

termo inicial do prazo prescricional para pleitear férias não gozadas se 

inicia somente por ocasião da aposentadoria, mesmo que ele ainda se 

encontre em atividade. 4. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO desprovido. (AgRg no AREsp 509.554/RJ, Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

13/10/2015, DJe 26/10/2015) ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 

MILITAR INATIVO. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONTAGEM DO 

TEMPO EM DOBRO INEFICAZ PARA O INGRESSO NA RESERVA 

REMUNERADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. 

TERMO INICIAL. ATO DA APOSENTADORIA. 1. A Corte Especial do STJ 

estabelece que, por se tratar a aposentadoria de ato administrativo 

complexo, o prazo prescricional da pretensão de converter em pecúnia a 

licença-prêmio não gozada tem início somente com o registro da 

aposentadoria no Tribunal de Contas. Precedentes. 2. Consoante a 

jurisprudência deste Tribunal Superior, é possível, para o servidor público 

aposentado, a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou 

não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento 

ilícito da administração pública. 3. A Segunda Turma, no julgamento do 

AgInt no REsp 1.570.813/PR, reafirmou esse entendimento, registrando a 

inexistência de locupletamento do militar no caso, porquanto, ao determinar 

a conversão em pecúnia do tempo de licença especial, o Tribunal de 

origem impôs a exclusão desse período no cálculo do adicional por tempo 

de serviço, bem como a compensação dos valores correspondentes já 

pagos. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1634035/RS, 

Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, 

DJe 09/08/2017) Considerando que a aposentadoria do Requerente 

ocorreu em 25/04/2016 conforme documento de fl. 15, e que a presente 

ação foi intentada em 26/04/2016, não há que se falar em prescrição, de 

maneira que rejeito a preliminar. Passo a análise do mérito. Conforme 

mencionado no relatório, o Requerente foi aposentado em 2016, e não 

usufruiu os períodos adquiridos como licenças prêmio e férias, conforme 

se observa às fls. 13/14. Ressalte-se que o referido período não foi 

usufruído, pago ou averbado para fins de aposentadoria. O Estatuto dos 

Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso (LC nº 04/1990) assim 

dispôs sobre o tema: Art. 97. O servidor fará jus a 30 (trinta) dias de 

férias, que podem ser cumuladas até o máximo de dois períodos, mediante 

comprovada necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que 

haja legislação específica. 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, sendo permitida sua conversão em 

espécie parcial ou total, por opção do servidor. Dos extratos trazidos pelo 

Requerente verifica-se que os períodos requeridos não foram usufruídos 

e o Requerido não logrou êxito em comprovar o contrário. Diante do fato 

de que o Requerente não poderá mais gozar dos períodos em razão de 

sua aposentadoria, a conversão em pecúnia é medida que se impõe. Em 

igual sentido é a jurisprudência do TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL – 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA 

EM PECÚNIA – RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – 

RENÚNCIA TÁCITA DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS - PRESCRIÇÃO AFASTADA - PAGAMENTO DEVIDO - 

RECURSO PROVIDO. A data da aposentadoria do servidor público é o 

termo a quo para contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão 

em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso 

temporal para aposentadoria. No caso, o servidor pleiteou o pagamento 

administrativo dentro do prazo quinquenal legal, portanto, "o 

reconhecimento administrativo das parcelas devidas desde o ato de 

aposentadoria configurou-se causa interruptiva do lapso prescricional, 

que dá início a um novo lapso temporal para a servidora tutelar sua 

pretensão de perceber as diferenças vencimentais atrasadas" (AgRg no 

REsp 1178149/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado 

em 20/03/2012, DJe 29/03/2012).” (Ap 108933/2015, DRA. VANDYMARA 

G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/09/2016, 
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Publicado no DJE 19/09/2016) “PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO 

- FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUIDAS - PRESCRIÇÃO - TERMO 

INICIAL - DATA DA APOSENTADORIA - AFASTAMENTO - REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - PRESCINDIBILIDADE - DIREITO ASSEGURADO - 

DESPROVIMENTO. O marco inicial para contagem do prazo prescricional, 

nas ações que buscam o recebimento de férias e de licenças-prêmio não 

usufruídas, é a data da aposentadoria. O período de férias não usufruído, 

durante a atividade, implica o reconhecimento do direito ao recebimento do 

valor correspondente, após a aposentadoria do servidor. A conversão, 

em pecúnia, do período de férias não gozadas e nem contadas em dobro 

para a aposentadoria, independe do protocolo ou indeferimento de pedido 

administrativo. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - SERVIDOR 

APOSENTADO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO - PRESCRIÇÃO - INÍCIO - 

DATA DA APOSENTADORIA - AUSÊNCIA DE USUFRUTO - PROVAS 

CONTUDENTES - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE - 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ - DIREITO ASSEGURADO - 

RATIFICAÇÃO. O prazo prescricional para pleitear indenização, referente 

a licenças-prêmio e férias não gozadas, tem início com o ato de 

aposentadoria. É devida a conversão em pecúnia e o respectivo 

pagamento de férias e de licenças-prêmio não gozadas, quando da 

aposentadoria, sob pena de locupletamento indevido por parte da 

Administração Pública.” (Apelação / Remessa Necessária 78064/2016, 

DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/08/2016, 

Publicado no DJE 09/09/2016) Diante de todo o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos, para reconhecer o direito ao recebimento de 

15 (quinze) meses de licenças prêmio e 01 (um) período de férias 

acrescidas de 1/3 constitucional não usufruídas, CONDENANDO O 

REQUERIDO ao pagamento de R$ 310.962,65 (trezentos e dez mil 

novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) 

referentes a um período de férias integrais proporcionais acrescidas de 

1/3 constitucional relativo ao período aquisitivo de 18/01/2015 a 

18/01/2016, e 15 (quinze) meses de licenças prêmio referentes aos 

quinquênios de 18/01/1990 a 17/01/1995, 18/01/1995 a 17/01/2000, 

18/01/2000 a 17/01/2005, 18/01/2005 a 17/01/2010, 18/01/2010 a 

17/01/2015, com incidência de juros de mora até julho/2001 de 1% ao mês 

(capitalização simples), de agosto/2001 a junho/2009 no percentual de 

0,5% (meio por cento) ao mês, e partir de julho/2009 pela remuneração 

oficial da caderneta de poupança, e correção monetária pelos índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001, conforme precedente do STJ 

firmado em sede de Recurso Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema nº 

905. Sem custas, condeno o Requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo, por equidade, em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. Não havendo 

recurso voluntário, deixo de remeter os autos ao E. TJ/MT, para reexame 

necessário, nos termos do art. 496, §3º, II do CPC, em virtude do proveito 

econômico líquido estar fixado em R$ 310.962,65 (trezentos e dez mil 

novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), não 

ultrapassando o montante de 500 (quinhentos) salários mínimos. P.R.I.C. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008241-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE ALMEIDA LARA (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada 

por RENATO DE ALMEIDA LARA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o recebimento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e 

licenças prêmio não usufruídas. Aduz o Requerente que aposentou-se em 

26/11/2016, e que possui 03 (três) meses de licenças prêmio referente 

aos quinquênios de 03/06/1998 a 02/06/2003 (dois meses) e 03/06/2003 a 

02/06/2008 (um mês), bem como dois períodos de férias integrais 

referente a 03/06/2010 – 02/06/2011 e 03/06/2011 – 02/06/2012, férias 

proporcionais referente a 03/06/2012 – 25/11/2012, todas acrescidas de 

1/3 constitucional. Relata que as verbas se referem a período não 

usufruído, não convertido em espécie e nem averbado para fins de 

aposentadoria. Conta que teria direito a R$ 89.595,69 (oitenta e nove mil 

quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos) a título 

de férias acrescidas de 1/3 e licenças prêmio. Em virtude do não 

pagamento, o Requerente busca a conversão em espécie das férias e 

licença prêmio tendo em vista que se aposentou e não mais poderá 

gozá-las. Com a inicial vieram os documentos de fls. 13/19. Devidamente 

citado, o Requerido apresentou contestação às fls. 25/30. Resposta à 

contestação (fls. 34/46). Intimados a especificar provas, as partes nada 

postularam. Parecer do Ministério Público às fls. 54/56, manifestando pelo 

prosseguimento do feito sem intervenção ministerial diante da ausência de 

interesse público. É o relatório. Decido. Conforme mencionado no relatório, 

o Requerente foi aposentado em 2016, e não usufruiu os períodos 

adquiridos como licenças prêmio e férias, conforme se observa às fls. 

15/16. Ressalte-se que o referido período não foi usufruído, pago ou 

averbado para fins de aposentadoria. O Estatuto dos Servidores Públicos 

do Estado de Mato Grosso (LC nº 04/1990) assim dispôs sobre o tema: 

Art. 97. O servidor fará jus a 30 (trinta) dias de férias, que podem ser 

cumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada 

necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação 

específica. 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, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou 

total, por opção do servidor. Dos atestados trazidos pelo Requerente 

verifica-se que os períodos requeridos não foram usufruídos e o 

Requerido não logrou êxito em comprovar o contrário. Diante do fato de 

que o Requerente não poderá mais gozar dos períodos em razão de sua 

aposentadoria, a conversão em pecúnia é medida que se impõe. Em igual 

sentido é a jurisprudência do TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL – 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA 

EM PECÚNIA – RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – 

RENÚNCIA TÁCITA DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS - PRESCRIÇÃO AFASTADA - PAGAMENTO DEVIDO - 

RECURSO PROVIDO. A data da aposentadoria do servidor público é o 

termo a quo para contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão 

em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso 

temporal para aposentadoria. No caso, o servidor pleiteou o pagamento 

administrativo dentro do prazo quinquenal legal, portanto, "o 

reconhecimento administrativo das parcelas devidas desde o ato de 

aposentadoria configurou-se causa interruptiva do lapso prescricional, 

que dá início a um novo lapso temporal para a servidora tutelar sua 

pretensão de perceber as diferenças vencimentais atrasadas" (AgRg no 

REsp 1178149/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado 

em 20/03/2012, DJe 29/03/2012).” (Ap 108933/2015, DRA. VANDYMARA 

G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/09/2016, 

Publicado no DJE 19/09/2016) “PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO 

- FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUIDAS - PRESCRIÇÃO - TERMO 

INICIAL - DATA DA APOSENTADORIA - AFASTAMENTO - REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - PRESCINDIBILIDADE - DIREITO ASSEGURADO - 

DESPROVIMENTO. O marco inicial para contagem do prazo prescricional, 

nas ações que buscam o recebimento de férias e de licenças-prêmio não 

usufruídas, é a data da aposentadoria. O período de férias não usufruído, 

durante a atividade, implica o reconhecimento do direito ao recebimento do 

valor correspondente, após a aposentadoria do servidor. A conversão, 

em pecúnia, do período de férias não gozadas e nem contadas em dobro 

para a aposentadoria, independe do protocolo ou indeferimento de pedido 

administrativo. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - SERVIDOR 

APOSENTADO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO - PRESCRIÇÃO - INÍCIO - 

DATA DA APOSENTADORIA - AUSÊNCIA DE USUFRUTO - PROVAS 

CONTUDENTES - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE - 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ - DIREITO ASSEGURADO - 

RATIFICAÇÃO. O prazo prescricional para pleitear indenização, referente 

a licenças-prêmio e férias não gozadas, tem início com o ato de 

aposentadoria. É devida a conversão em pecúnia e o respectivo 

pagamento de férias e de licenças-prêmio não gozadas, quando da 

aposentadoria, sob pena de locupletamento indevido por parte da 

Administração Pública.” (Apelação / Remessa Necessária 78064/2016, 
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DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/08/2016, 

Publicado no DJE 09/09/2016) Diante de todo o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos, para reconhecer o direito ao recebimento de 

03 (três) meses de licenças prêmio e 02 (dois) períodos de férias integrais 

acrescidas de 1/3 constitucional e 05/12 (cinco doze avos) de férias 

proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional proporcional, não 

usufruídas, CONDENANDO O REQUERIDO ao pagamento de R$ 89.595,69 

(oitenta e nove mil quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove 

centavos) referentes a dois períodos de férias integrais acrescidas de 1/3 

constitucional relativo ao período aquisitivo de 03/06/2010-02/06/2011 e 

03/06/2011-02/06/2012, 05/12 (cinco doze avos) de férias proporcionais 

acrescidas de 1/3 constitucional proporcional relativo ao período aquisitivo 

de 03/06/2012-25/11/2012, e 03 (três) meses de licenças prêmio 

referentes aos quinquênios de 03/06/1998-02/06/2003 (dois meses) e 

03/06/2003-02/06/2008 (um mês), com incidência de juros de mora até 

julho/2001 de 1% ao mês (capitalização simples), de agosto/2001 a 

junho/2009 no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, e partir de 

julho/2009 pela remuneração oficial da caderneta de poupança, e 

correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, com destaque para incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001, conforme precedente do STJ firmado em sede de Recurso 

Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema nº 905. Sem custas, condeno o 

Requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo, por 

equidade, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos 

termos do § 2º do art. 85 do CPC. Não havendo recurso voluntário, deixo 

de remeter os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do 

art. 496, §3º, II do CPC, em virtude do proveito econômico líquido estar 

fixado em R$ 89.595,69 (oitenta e nove mil quinhentos e noventa e cinco 

reais e sessenta e nove centavos), não ultrapassando o montante de 500 

(quinhentos) salários mínimos. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016329-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO NUNES CAMARGO (IMPETRANTE)

RODRIGO RIGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANÇA - PRESIDENTE DO DETRAN MT (IMPETRADO)

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

PROCESSO Nº 1016329-37.2018.8.11.0041 MANDADO DE SEGURANÇA 

Impetrante: VITOR HUGO NUNES CAMARGO Impetrado: PRESIDENTE DO 

DETRAN – MT E PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se o pedido de desistência do mandamus, 

formulada pela Parte Autora ao ID. 14100307 destes autos de MANDADO 

DE SEGURANÇA, impetrado por VITOR HUGO NUNES CAMARGO contrato 

dito coator praticado PRESIDENTE DO DETRAN – MT E PREFEITO 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003701-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE NAMIE YAMASSAKI (IMPETRANTE)

ROBERTO GONCALVES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar 

impetrado por CLEONICE NAMIE YAMASSAKI, devidamente qualificada nos 

autos, contra ato praticado pelo PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, 

postulando um provimento jurisdicional para que fosse entregue o 

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) de 2017, sem 

condicionar tal ato ao pagamento de multas. A liminar foi deferida ao ID. 

11823553. Notificada, a autoridade apresentou informações (ID. 

12211043), com documentos. O Representante do Ministério Público 

manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a 

intervenção ministerial. É o relatório. Decido. Antes de analisar o mérito do 

presente mandamus, cumpre apreciar as preliminares levantadas pela 

autoridade coatora, quais sejam a) inviabilidade da via eleita e b) ausência 

de prova pré-constituída. No que toca à “inviabilidade da via eleita” não 

assiste razão à autoridade coatora, isto porque o mandado de segurança 

é remédio constitucional 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, conforme dispõe o inciso 

LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09. Em 

relação a preliminar de “ausência de prova pré-constituída” também não 

tem razão a impetrada, uma vez que os documentos carreados aos autos 

se mostraram suficientes tanto para a concessão da liminar quanto para a 

análise do mérito. Portanto, rejeito as preliminares. Passo a analisar o 

mérito. O Mandado de Segurança é o remédio constitucional 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, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição 

Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09: “Art. 1º – Conceder-se-á mandado 

de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo 

receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e 

sejam quais forem as funções que exerça”. Dispõe ainda a 

supramencionada Lei em seu art. 7º, inciso III, que o juiz ordenará “que se 

suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento 

relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso 

seja finalmente deferida (...)”. Ao que se vê dos autos, através de 

mandado de segurança, busca a Impetrante o licenciamento do ano de 

2017, relativo ao veículo Motocicleta HONDA/BIZ, placa OBS8360, 

Renavam 01021919842, de sua propriedade, sem a exigência de 

vinculação e pagamento das multas lançadas no sistema do órgão de 

fiscalização. Pois bem. É cediço que se revela ilegal a vinculação do 

licenciamento, ou mesmo de questão envolvendo transferência de veículo, 

ao pagamento de multas, haja vista que a autarquia fiscalizadora dispõe 

de mecanismos próprios, que não o da coação, para receber, em Juízo, o 

que efetivamente lhe é devido, através do devido processo legal, com a 

franquia ao proprietário dos meios de defesa e recurso inerentes, 

trata-se, inclusive, de matéria sumulada, nos termos do que dispõe a 

Súmula nº. 323 do STF. Nessa esteira, o E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, de forma assente, firmou entendimento no sentido de ser 

ilegal e arbitrário condicionar o licenciamento e/ou transferência de 

veículos ao prévio pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o 

princípio constitucional do devido processo legal. A esse respeito, 

colaciono os julgados abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE 

INV IAB IL I D A D E  D A  V I A  E L E I T A  –  R E J E I Ç Ã O  – 

TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO A PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de multa, ou seja, de 

matéria penal administrativa, o órgão público deve comprovar a estrita 

legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o reconhecimento da 

ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de trânsito 

competente, tal ato é passível de correção pela via do mandamus. 

Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no 

sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou transferência de 

veículo ao pagamento de multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) – Destaquei. 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. 

A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como 
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notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a 

renovação do licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio 

pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta 

Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 

31/10/2013) – Destaquei. Assim, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos primórdios do 

Direito moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, algo 

inadmitido hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do Código 

de Trânsito disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a 

quitação de todos os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo 

que este dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Data vênia, a legislação de trânsito não pode ter 

o condão de impedir a livre circulação de veículos e as prerrogativas 

inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso que acontece, 

ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, pois sem a licença, 

há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a imposição de novas 

multas e o lançamento de pontos na carteira de motorista. Trata-se, a meu 

ver, de sanção política, inadmissível em nosso sistema jurídico vigente. 

Diante de todo o exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da Constituição 

Federal, c/c art. 1º, da Lei nº 12.016/09, vale dizer presente o direito 

líquido e certo, CONCEDO A SEGURANÇA, para o fim de determinar que a 

autoridade coatora proceda ao licenciamento do ano de 2017 do veículo 

Motocicleta HONDA/BIZ, placa OBS8360, Renavam 01021919842 de 

propriedade da Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento 

das multas lançadas no sistema do órgão de fiscalização, tornando 

definitiva a liminar deferida. Oficie-se a autoridade coatora quanto ao 

inteiro teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, 

mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 

12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, 

determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os 

autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário da sentença. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

P. R. I. C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504973-10.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Marlene Ferreira de Aguiar César (ADVOGADO(A))

JOSE NORBERTO DA CRUZ SOBRINHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por JOSÉ 

NOBERTO DA CRUZ SOBRINHO em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Administrador de Banco 

de Dados – S19 com efeitos a partir da citação, bem como o recebimento 

de eventuais parcelas remuneratórias e demais direitos não adimplidos 

desde a data da citação e da sua nomeação e posse. Aduz o Requerente 

que logrou êxito em participar do concurso regido pelo Edital nº 

001/2012/PMC/MT, destinado ao provimento de três vagas para o cargo de 

Administrador de Banco de Dados – S19, ficando classificado na 6ª 

colocação. Relata que o certame teve validade até 2016, e que foram 

nomeados cinco candidatos, uma vez que houve a desistência do primeiro 

candidato e duas exonerações (4º e 5º colocado). Conta que com a 

exoneração da 5ª candidata restou uma vaga em aberto das três 

previstas em edital, todavia o Requerido vem contratando mão de obra 

terceirizada para exercer as funções inerentes ao cargo efetivo para o 

qual está classificado. Com a inicial vieram os documentos de fls. 19/239. 

Antecipação de tutela deferida às fls. 240/243 para “determinar ao 

Requerido que providencie imediatamente a nomeação e posse do 

Requerente, desde que atendido aos demais requisitos para investidura, 

no Cargo de Profissional de Administrador de Banco de Dados.” (ID 

479460). Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação às fls. 

248/252. Resposta à contestação (fls. 255/257). Comprovação de 

cumprimento da decisão que deferiu a antecipação de tutela (fls. 258/259). 

Intimados a especificar provas, as partes nada postularam. É o relatório. 

Decido. Antes de adentrar ao mérito, passo a análise da preliminar 

levantada pelo Requerido em sede de contestação. Alega a falta de 

interesse processual uma vez que a validade do concurso foi prorrogada 

e ainda não se encerrou. Em que pese o certame ainda estar vigente 

quando do ingresso da ação, há a notícia de contratações terceirizadas 

que supostamente estaria preterindo os classificados em concurso, 

portanto presente o interesse de agir, razão pela qual rejeito a preliminar. 

Passo a análise do mérito. Conforme mencionado no relatório, o 

Requerente pretende a sua imediata nomeação e posse no cargo de 

Administrador de Banco de Dados – S19, uma vez que o primeiro 

aprovado dentro do número de vagas desistiu do cargo e quarta e quinta 

candidatas nomeadas pediram exoneração, além da existência de 

contratações terceirizadas para o mesmo cargo pretendido. Da análise 

dos autos e da documentação acostada, verifico que razão assiste ao 

Requerente. O Requerente foi classificado na 6ª colocação, portanto no 

cadastro de reserva, uma vez que o certame previa 03 (três) vagas de 

provimento imediato para o cargo pretendido. Ocorre que o candidato 

aprovado na 1ª colocação pediu desistiu do cargo, oportunidade em que 

foram nomeados os três candidatos subsequentes (2º, 3º e 4º). A 

candidata classificada em 4º lugar pediu exoneração e em seu lugar foi 

nomeada a candidata de 5º lugar, ocorre que esta última também pediu 

exoneração durante o prazo de validade do certame, ou seja, com efeitos 

a partir de 10/08/2015, conforme se verifica do documento de fl. 161. Nos 

casos em que o candidato é aprovado fora do número de vagas, não há o 

direito à nomeação mesmo com a existência de contratações precárias, 

isso porque os contratos temporários são regidos por lei própria e 

autorizados pela Constituição Federal, e apenas a sua existência não 

ensejaria ao direito à nomeação tendo em vista que em regra, são para 

suprir uma necessidade eventual e temporária. A existência de contratos 

precários, por si só não caracteriza a preterição dos aprovados em 

concurso, não sendo possível comprovar, de forma genérica, a 

regularidade destas contratações e nem identificar possível ocupação de 

cargo destinado a concurso público. Saliente-se que existe diferença 

entre contratações precárias ou temporárias e serviços prestados por 

empresas terceirizadas, ambas devidamente autorizadas por lei para um 

fim específico. A matéria já está consolidada pelo STF. No RE 837.311/PI, 

houve julgamento em regime de repercussão geral, onde se fixou que para 

que haja o direito à nomeação dos aprovados em concurso público, é 

preciso observar três situações: 1 – Quando a aprovação ocorrer dentro 

do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na 

nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando 

surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do 

certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária 

e imotivada por parte da administração nos termos acima. Verifico que o 

caso concreto se aplica na hipótese acima destacada, uma vez que o 

Requerente é o próximo da lista a ser chamado, e a candidata classificada 

em quinto lugar pediu exoneração durante a validade do concurso, o que 

configura o surgimento de vaga. Em consonância com o entendimento do 

STF, já se manifestou o nosso TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – 

CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATAS CLASSIFICADAS FORA DO 

NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – POSTERIOR 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE 

VAGAS – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO 

SUBSEQUENTE – SITUAÇÃO QUE ALCANÇA AS APELADAS – 

ALTERAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. O STJ tem 

entendimento pacificado de que o surgimento de vaga no decorrer do 

prazo de validade do concurso gera para o candidato aprovado (mesmo 

em cadastro de reserva) o direito de ser convocado para provê-la. 2. 

Demonstrada a existência de vaga para o cargo em que foi aprovado e 

sendo o candidato o próximo na ordem de classificação, este faz jus à 

nomeação. (Apelação/Remessa Necessária 139690/2016, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 06/03/2018) Dessa 

forma, identificando o surgimento de vaga durante a validade do concurso, 

com a sua devida comprovação, a nomeação Requerente é medida que se 

impõe. No que tange a informação de que o certame ainda estaria vigente, 

saliente-se que o concurso encerrou sua validade em 2016, e que o 

Requerente só foi nomeado em razão da antecipação de tutela deferida 

nestes autos. Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para determinar a nomeação e posse do 
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Requerente no cargo de Administrador de Banco de Dados – S19, 

confirmando a antecipação de tutela deferida ao ID 479460. 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.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004301-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

NILSON PORTELA FERREIRA (ADVOGADO(A))

WILLIAN ITIHO AMANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN LONGO TORRES (ADVOGADO(A))

CENTRO DE PROC DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Ana Rosa de Arruda Figueiredo (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer ajuizada 

por WILLIAN ITIHO AMANO em face do ESTADO DE MATO GROSSO E 

CEPROMAT – CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (ATUAL MTI – EMPRESA MATO-GROSSENSE DE 

TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO), objetivando sua imediata nomeação e 

posse no cargo de Analista de Tecnologia da Informação para o quadro de 

pessoal do CEPROMAT. Relata o Requerente que logrou êxito em participar 

do concurso regido pelo Edital nº 001/2011 - CEPROMAT, para o cargo de 

Analista de Tecnologia da Informação, que previa 90 (noventa) vagas de 

ampla concorrência para provimento imediato e formação de cadastro de 

reserva, ficando classificado na 175ª posição. Conta que o referido 

certame teve validade até 24/04/2016 após prorrogação, e que apesar de 

fazer previsão de noventa vagas, foram chamados 173 (cento e setenta e 

três) candidatos para tomar posse em razão desistências ou não 

comparecimento de candidatos para ocupar as vagas. Ressalta que 

consta do lotacionograma do CEPROMAT que foram criadas 198 (cento e 

noventa e oito) vagas para o cargo pretendido, todavia apenas 196 (cento 

e noventa e seis) estão ocupadas, restando duas vagas em aberto, o que 

atingiria a sua colocação no certame. Com a inicial vieram os documentos 

de fls. 10/306. Postergada a análise da antecipação de tutela pretendida 

para após a apresentação da contestação (fl. 307). Devidamente citado, o 

Requerido Estado de Mato Grosso apresentou contestação às fls. 

311/326. Resposta à contestação às fls. 329/333. Pedido de habilitação do 

MTI às fls. 334/335. Antecipação de tutela indeferida às fls. 341/342 (ID 

4447496). Intimados a especificar provas, as partes nada postularam. 

Parecer do Ministério Público Estadual manifestando pelo prosseguimento 

do feito sem intervenção ministerial, diante da ausência de interesse 

público (fls. 351/352). É o relatório. Decido. Decreto a revelia do Requerido 

CEPROMAT, porém sem a aplicação de seus efeitos. Antes de adentrar ao 

mérito, analiso a preliminar levantada pelo Requerido Estado de Mato 

Grosso na oportunidade da contestação. Alega a ilegitimidade passiva 

uma vez que o CEPROMAT é uma empresa pública e a contratação é feita 

por tal empresa. Verifico que razão assiste ao Requerido, uma vez que o 

diretor presidente do CEPROMAT é o responsável pelas nomeações dos 

aprovados no certame, razão pela qual acolho a preliminar para excluir o 

Estado de Mato Grosso do polo passivo da ação. Conforme mencionado 

no relatório, pretende o Requerente sua imediata nomeação e posse no 

cargo de Analista de Tecnologia da Informação. Analisando os 

documentos acostados, verifico que o Requerente foi classificado na 175ª 

colocação e que o Edital previa 90 (noventa) vagas para o cargo almejado 

de ampla concorrência e formação de cadastro de reserva. Apesar de 

fazer previsão de 90 (noventa) vagas, o Requerido teria convocado a 

tomar posse 173 (cento e setenta e três) candidatos. O Requerente relata 

a existência de 02 (duas), conforme consulta ao lotacionograma do 

CEPROMAT. Em que pese supostamente existirem vagas em aberto, a 

Administração tem o poder discricionário em convocar os classificados, 

observando as regras orçamentárias vigentes para cada período. Nos 

casos em que o candidato é aprovado fora do número de vagas, não há o 

direito líquido e certo à nomeação. A matéria já está consolidada pelo STF. 

No RE 837.311/PI, houve julgamento em regime de repercussão geral, onde 

se fixou que para que haja o direito à nomeação dos aprovados em 

concurso público, é preciso observar três situações: 1 – Quando a 

aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – 

Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de 

classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo 

concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição 

de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração 

nos termos acima. Não se configurando as hipóteses acima, o que há é 

apenas a expectativa de um direito. Eis a decisão do STJ: 

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. 

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE 

RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE 

VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO 

GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. ARBITRARIEDADE. 

FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 

PROCESSO MANDAMENTAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator o 

Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito 

subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas 

em edital a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de 

novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 

certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos 

candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as 

hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato 

aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima." 2. Não comprovada de forma cabal, 

portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária 

e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a 

denegação da ordem mandamental. 3. O referido julgado do Supremo 

Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no 

caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em 

edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais 

robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a 

situação arbitrária e imotivada de preterição. 4. A mera superveniência de 

lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao 

provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira 

porque o art. 169, § 1.º, incisos I e II, da Constituição da República, 

condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de 

autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias. 5. Nesse 

sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.º e 

5.º condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à 

observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei 

Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar 

a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a 

respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de 

produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra. 6. Por 

outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as 

desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação 

final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma 

cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI. 7. 

O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de 

condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", 

expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com 

a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do 

Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos 

consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 

11, do CPC/2015. 8. Recurso ordinário em mandado de segurança não 

provido.” (RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
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SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 08/11/2016, 

Publicado: 19/12/2016). Nova decisão do STF sobre o tema: “Cuida-se de 

agravo regimental interposto por Vanessa Brandão Silva contra decisão 

na qual reconsiderei a decisão anteriormente proferida e dei provimento ao 

recurso extraordinário interposto pelo Estado do Acre sob o fundamento 

de que “a nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva para 

vaga não prevista no edital, mas criada posteriormente por lei, (...) 

insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não havendo 

falar em direito subjetivo à nomeação.” Aduz a agravante, em síntese, que 

embora tenha sido aprovada fora do número de vagas inicialmente 

previstas no edital, houve o surgimento de novas vagas durante o prazo 

de validade do concurso, criadas por lei posterior e em razão de vacância, 

e, desse modo, entende que passou a ter direito subjetivo à nomeação. 

Decido. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 837.311/PI-RG, Relator 

o Ministro Luiz Fux, concluiu pela existência da repercussão geral da 

matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao 

tema 784 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na 

internet, “em que se discute a existência, ou não, de direito subjetivo à 

nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas 

no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o 

prazo de validade do certame”. Colhe-se da manifestação do Ministro 

Relator o seguinte: “A questão de fundo debatida nos autos diz respeito 

ao direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número 

de vagas previstas no edital do certame no caso do surgimento de novas 

vagas dentro do prazo de validade do concurso. Cumpre acentuar que 

esta matéria vem sendo decidida de forma divergente pelas Turmas desta 

Corte (…). Dessa forma, ressoa recomendável que esta Suprema Corte 

se pronuncie sobre o tema e fixe uma só tese, de modo a assegurar a 

segurança e a previsibilidade necessárias nos inúmeros certames 

públicos tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos 

aprovados. Ademais, a matéria tem âmbito constitucional e vai além da 

questão já decidida no RE 598.099, pois, in casu, exsurge o debate acerca 

do direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de 

vagas previstas no edital do concurso, podendo, ser analisada, ainda, a 

situação do cadastro de reserva. As questões relativas aos concursos 

públicos é recorrente e indica a relevância da controvérsia travada nos 

autos, que, de longe, supera os estreitos limites desta lide. Diante do 

exposto, nos termos do art. 543-A, § 1º, do Código de Processo Civil, 

combinado com o art. 323, do RISTF, manifesto-me pela existência de 

repercussão geral da questão constitucional suscitada (…).” A Segunda 

Turma desta Corte na análise da Questão de Ordem suscitada no Recurso 

Extraordinário nº 483.994/RN, Relatora a Ministra Ellen Gracie, decidiu 

adotar para os agravos regimentais e embargos de declaração interpostos 

contra decisões monocráticas de mérito o mesmo procedimento relativo à 

devolução dos autos à origem. Ante o exposto, torno sem efeito as 

decisões anteriormente proferidas nesta Corte e, nos termos do artigo 328 

do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução 

dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja aplicado o 

disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil. (Relator: Ministro 

Dias Toffoli, Julgado: 12/03/2015). Diante de todo o exposto, não se 

enquadrando o Requerente nas hipóteses previstas pelos Tribunais 

Superiores, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno o Requerente 

em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 

85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de 

gratuidade de justiça deferida à fl. 307 (ID 1059236). Transitada esta em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004607-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

PEDRO PEREIRA VASCONCELOS BISNETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária decorrente de preterição c/c 

Danos Morais ajuizada por PEDRO PEREIRA VASCONCELOS BISNETO em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando sua imediata nomeação 

e posse no cargo de Agente de Serviço de Trânsito – Assistente 

Administrativo – Polo Cuiabá, bem como o pagamento de lucros cessantes 

no importe de R$ 31.236,30 (trinta e um mil duzentos e trinta e seis reais e 

trinta centavos) e a indenização por danos morais no valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais). Relata o Requerente que logrou êxito em 

participar do concurso regido pelo Edital nº 005/2009 – SAD, para o cargo 

de Agente de Serviço de Trânsito – Assistente Administrativo – Polo 

Cuiabá, que previa 76 (setenta e seis) vagas de ampla concorrência para 

provimento imediato e formação de cadastro de reserva, ficando 

classificado na 234ª posição. Conta que o referido certame teve validade 

até 29/06/2014 após prorrogação, e que foram chamados 228 (duzentos e 

vinte e oito) candidatos para tomar posse, porém apesar da existência de 

candidatos classificados quando da vigência do concurso, o Requerido se 

omitiu em nomeá-los. Ressalta que dos 228 (duzentos e vinte e oito) 

candidatos classificados nomeados, 07 (sete) não tomaram posse, 

tornando assim 07 (sete) cargos vagos, além da existência de 524 

(quinhentos e vinte e quatro) cargos vagos conforme consulta ao 

lotacionograma do DETRAN/MT e outros. Sustenta a existência de cargos 

precários nomeados temporariamente durante a validade do concurso, 

além da existência de empresas terceirizadas que contratam funcionários 

para trabalhar em órgãos públicos, como exemplo da empresa Ábaco 

Tecnologia de Informação Ltda., que possui terceirizados lotados em 

diversas secretarias estaduais, ocupando cargos que deveriam ser dos 

classificados em concurso. Com a inicial vieram os documentos de fls. 

63/518. Antecipação dos efeitos da tutela indeferida às fls. 519/520 (ID 

5489195). Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação às 

fls. 523/532. Resposta à contestação às fls. 536/571, com os documentos 

de fls. 572/612. Intimados a especificar provas, a parte autora postulou 

pela inversão do ônus da prova, uma vez que a Requerente já juntou 

todos os documentos disponíveis (fls. 617/635), com os documentos de 

fls. 636/751. Parecer do Ministério Público Estadual manifestando pelo 

prosseguimento do feito sem intervenção ministerial, diante da ausência de 

interesse público (fls. 755/756). É o relatório. Decido. Com relação ao 

requerimento do autor quanto à inversão do ônus da prova, saliento que o 

Código de Processo Civil estabelece em seu inciso I do art. 373, que: Art. 

373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de 

seu direito; No caso concreto, o ônus da prova é da parte autora, 

conforme entendimento do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE 

CIVIL – CONCURSO PÚBLICO – NÃO REALIZAÇÃO DA PROVA - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA 

DE PROVA – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O AUTOR - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Acervo probatório que 

não demonstra seguramente os fatos constitutivos do direito invocado, e 

tendo como norte a responsabilidade civil e a dinâmica probatória vigente 

sobre o fato em apreço, não há possibilidade de juízo diverso ao da 

improcedência, uma vez que não vencido, pela parte autora, o ônus ínsito 

do art. 333, I, do CPC/73 e atual art. 373, I, do CPC/2015. (Ap 59306/2016, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016) Isto 

posto, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, posto que tal prova 

incumbe ao autor da ação. Conforme mencionado no relatório, pretende o 

Requerente sua imediata nomeação e posse no cargo de Agente de 

Serviço de Trânsito – Assistente Administrativo – Polo Cuiabá, bem como o 

pagamento de lucros cessantes e a indenização por danos morais. 

Analisando os documentos acostados, verifico que o Requerente foi 

classificado na 234ª colocação e que o Edital previa 76 (setenta e seis) 

vagas para o cargo almejado de ampla concorrência. Apesar de fazer 

previsão de 76 (setenta e seis) vagas, o Requerido convocou a tomar 

posse 228 (duzentos e vinte e oito) candidatos, dos quais 07 (sete) não 

teriam tomado posse. O Requerente relata a existência de 524 (quinhentos 

e vinte e quatro) cargos vagos durante a validade do certame conforme 

consulta ao lotacionograma do DETRAN/MT e outros, além da existência de 

contratações precárias e de empresas terceirizadas que possuem 

funcionários ocupando cargos que deveriam ser destinados aos 

classificados em concurso. Em que pese supostamente existirem vagas 

em aberto, a Administração tem o poder discricionário em convocar os 

classificados, observando as regras orçamentárias vigentes para cada 

período. Nos casos em que o candidato é aprovado fora do número de 
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vagas, não há o direito líquido e certo à nomeação mesmo com a 

existência de contratações precárias, isso porque os contratos 

temporários são regidos por lei própria e autorizados pela Constituição 

Federal, e apenas a sua existência não ensejaria ao direito à nomeação 

tendo em vista que em regra, são para suprir uma necessidade eventual e 

temporária. A existência de contratos precários, por si só não caracteriza 

a preterição dos aprovados em concurso, não sendo possível comprovar, 

de forma genérica, a regularidade destas contratações e nem identificar 

possível ocupação de cargo destinado a concurso público. Saliente-se 

que existe diferença entre contratações precárias ou temporárias e 

serviços prestados por empresas terceirizadas, ambas devidamente 

autorizadas por lei para um fim específico. A matéria já está consolidada 

pelo STF. No RE 837.311/PI, houve julgamento em regime de repercussão 

geral, onde se fixou que para que haja o direito à nomeação dos 

aprovados em concurso público, é preciso observar três situações: 1 – 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima. Não se configurando as hipóteses acima, 

o que há é apenas a expectativa de um direito. Eis a decisão do STJ: 

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. 

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE 

RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE 

VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO 

GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. ARBITRARIEDADE. 

FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 

PROCESSO MANDAMENTAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator o 

Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito 

subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas 

em edital a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de 

novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 

certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos 

candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as 

hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato 

aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima." 2. Não comprovada de forma cabal, 

portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária 

e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a 

denegação da ordem mandamental. 3. O referido julgado do Supremo 

Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no 

caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em 

edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais 

robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a 

situação arbitrária e imotivada de preterição. 4. A mera superveniência de 

lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao 

provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira 

porque o art. 169, § 1.º, incisos I e II, da Constituição da República, 

condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de 

autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias. 5. Nesse 

sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.º e 

5.º condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à 

observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei 

Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar 

a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a 

respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de 

produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra. 6. Por 

outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as 

desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação 

final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma 

cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI. 7. 

O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de 

condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", 

expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com 

a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do 

Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos 

consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 

11, do CPC/2015. 8. Recurso ordinário em mandado de segurança não 

provido.” (RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 08/11/2016, 

Publicado: 19/12/2016). Nova decisão do STF sobre o tema: “Cuida-se de 

agravo regimental interposto por Vanessa Brandão Silva contra decisão 

na qual reconsiderei a decisão anteriormente proferida e dei provimento ao 

recurso extraordinário interposto pelo Estado do Acre sob o fundamento 

de que “a nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva para 

vaga não prevista no edital, mas criada posteriormente por lei, (...) 

insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não havendo 

falar em direito subjetivo à nomeação.” Aduz a agravante, em síntese, que 

embora tenha sido aprovada fora do número de vagas inicialmente 

previstas no edital, houve o surgimento de novas vagas durante o prazo 

de validade do concurso, criadas por lei posterior e em razão de vacância, 

e, desse modo, entende que passou a ter direito subjetivo à nomeação. 

Decido. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 837.311/PI-RG, Relator 

o Ministro Luiz Fux, concluiu pela existência da repercussão geral da 

matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao 

tema 784 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na 

internet, “em que se discute a existência, ou não, de direito subjetivo à 

nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas 

no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o 

prazo de validade do certame”. Colhe-se da manifestação do Ministro 

Relator o seguinte: “A questão de fundo debatida nos autos diz respeito 

ao direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número 

de vagas previstas no edital do certame no caso do surgimento de novas 

vagas dentro do prazo de validade do concurso. Cumpre acentuar que 

esta matéria vem sendo decidida de forma divergente pelas Turmas desta 

Corte (…). Dessa forma, ressoa recomendável que esta Suprema Corte 

se pronuncie sobre o tema e fixe uma só tese, de modo a assegurar a 

segurança e a previsibilidade necessárias nos inúmeros certames 

públicos tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos 

aprovados. Ademais, a matéria tem âmbito constitucional e vai além da 

questão já decidida no RE 598.099, pois, in casu, exsurge o debate acerca 

do direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de 

vagas previstas no edital do concurso, podendo, ser analisada, ainda, a 

situação do cadastro de reserva. As questões relativas aos concursos 

públicos é recorrente e indica a relevância da controvérsia travada nos 

autos, que, de longe, supera os estreitos limites desta lide. Diante do 

exposto, nos termos do art. 543-A, § 1º, do Código de Processo Civil, 

combinado com o art. 323, do RISTF, manifesto-me pela existência de 

repercussão geral da questão constitucional suscitada (…).” A Segunda 

Turma desta Corte na análise da Questão de Ordem suscitada no Recurso 

Extraordinário nº 483.994/RN, Relatora a Ministra Ellen Gracie, decidiu 

adotar para os agravos regimentais e embargos de declaração interpostos 

contra decisões monocráticas de mérito o mesmo procedimento relativo à 

devolução dos autos à origem. Ante o exposto, torno sem efeito as 

decisões anteriormente proferidas nesta Corte e, nos termos do artigo 328 

do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução 

dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja aplicado o 

disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil. (Relator: Ministro 

Dias Toffoli, Julgado: 12/03/2015). Conforme já mencionado, não se 

enquadrando o Requerente nas hipóteses previstas pelos Tribunais 

Superiores, não há direito à nomeação, e consequentemente não há que 

se falar em lucros cessantes ou indenização por danos morais. Diante de 

todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno o 

Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de 

gratuidade de justiça deferida à fl. 520 (ID 5489195). 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
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015326-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MOURA LIMA (AUTOR(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária decorrente de preterição c/c 

Danos Morais ajuizada por SANDRA MOURA LIMA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO objetivando sua imediata nomeação e posse no cargo de 

Agente de Desenvolvimento Econômico Social – Polo Cuiabá, bem como o 

pagamento de lucros cessantes no importe de R$ 21.810,25 (vinte e um mil 

oitocentos e dez reais e vinte e cinco centavos) e a indenização por 

danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Relata a 

Requerente que logrou êxito em participar do concurso regido pelo Edital 

nº 005/2009 – SAD, para o cargo de Agente de Desenvolvimento 

Econômico Social – Polo Cuiabá, que previa 160 (cento e sessenta) vagas 

de ampla concorrência para provimento imediato e formação de cadastro 

de reserva, ficando classificada na 4.937ª posição. Conta que o referido 

certame teve validade até 29/06/2014 após prorrogação, e que foram 

chamados 530 (quinhentos e trinta) candidatos para tomar posse, porém 

apesar da existência de candidatos classificados quando da vigência do 

concurso, o Requerido se omitiu em nomeá-los. Ressalta que dos 530 

(quinhentos e trinta) candidatos classificados nomeados, 12 (doze) não 

tomaram posse, tornando assim 12 (doze) cargos vagos, além da 

existência de 273 (duzentos e setenta e três) cargos vagos conforme 

consulta aos lotacionogramas das secretarias estaduais. Sustenta a 

existência de cargos precários nomeados temporariamente durante a 

validade do concurso, além da existência de empresas terceirizadas que 

contratam funcionários para trabalhar em órgãos públicos, como exemplo 

da empresa Ábaco Tecnologia de Informação Ltda., que possui 

terceirizados lotados em diversas secretarias estaduais, ocupando 

cargos que deveriam ser dos classificados em concurso. Com a inicial 

vieram os documentos de fls. 52/417. Devidamente citado, o Requerido 

apresentou contestação às fls. 420/436. Resposta à contestação às fls. 

440/472, com os documentos de fls. 473/482. Intimados a especificar 

provas, a parte autora postulou pela inversão do ônus da prova, uma vez 

que a Requerente já juntou todos os documentos disponíveis (fls. 

485/503), com os documentos de fls. 504/619. Parecer do Ministério 

Público Estadual manifestando pelo prosseguimento do feito sem 

intervenção ministerial, diante da ausência de interesse público (fls. 

622/624). É o relatório. Decido. Com relação ao requerimento da autora 

quanto à inversão do ônus da prova, saliento que o Código de Processo 

Civil estabelece em seu inciso I do art. 373, que: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; No caso 

concreto, o ônus da prova é da parte autora, conforme entendimento do E. 

TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCURSO PÚBLICO – NÃO 

REALIZAÇÃO DA PROVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO QUAL 

NÃO SE DESINCUMBIU O AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Acervo probatório que não demonstra seguramente os 

fatos constitutivos do direito invocado, e tendo como norte a 

responsabilidade civil e a dinâmica probatória vigente sobre o fato em 

apreço, não há possibilidade de juízo diverso ao da improcedência, uma 

vez que não vencido, pela parte autora, o ônus ínsito do art. 333, I, do 

CPC/73 e atual art. 373, I, do CPC/2015. (Ap 59306/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016) Isto posto, indefiro o pedido 

de inversão do ônus da prova, posto que tal prova incumbe a autora da 

ação. Conforme mencionado no relatório, pretende a Requerente sua 

imediata nomeação e posse no cargo de Agente de Desenvolvimento 

Econômico Social – Polo Cuiabá, bem como o pagamento de lucros 

cessantes e a indenização por danos morais. Analisando os documentos 

acostados, verifico que a Requerente foi classificada na 4.937ª colocação 

e que o Edital previa 160 (cento e sessenta) vagas para o cargo almejado 

de ampla concorrência. Apesar de fazer previsão de 160 (cento e 

sessenta), o Requerido convocou a tomar posse 530 (quinhentos e trinta) 

candidatos, dos quais 12 (doze) não teriam tomado posse. O Requerente 

relata a existência de 273 (duzentos e setenta e três) cargos vagos 

durante a validade do certame conforme consulta aos lotacionogramas 

das secretarias estaduais, além da existência de contratações precárias e 

de empresas terceirizadas que possuem funcionários ocupando cargos 

que deveriam ser destinados aos classificados em concurso. Em que 

pese supostamente existirem vagas em aberto, a Administração tem o 

poder discricionário em convocar os classificados, observando as regras 

orçamentárias vigentes para cada período. Nos casos em que o candidato 

é aprovado fora do número de vagas, não há o direito líquido e certo à 

nomeação mesmo com a existência de contratações precárias, isso 

porque os contratos temporários são regidos por lei própria e autorizados 

pela Constituição Federal, e apenas a sua existência não ensejaria ao 

direito à nomeação tendo em vista que em regra, são para suprir uma 

necessidade eventual e temporária. A existência de contratos precários, 

por si só não caracteriza a preterição dos aprovados em concurso, não 

sendo possível comprovar, de forma genérica, a regularidade destas 

contratações e nem identificar possível ocupação de cargo destinado a 

concurso público. Saliente-se que existe diferença entre contratações 

precárias ou temporárias e serviços prestados por empresas 

terceirizadas, ambas devidamente autorizadas por lei para um fim 

específico. No caso concreto, o Requerente não logrou êxito em 

demonstrar que as contratações precárias ou terceirizadas seriam ilegais 

ou que houvesse desvio de finalidade nas contratações. A matéria já está 

consolidada pelo STF. No RE 837.311/PI, houve julgamento em regime de 

repercussão geral, onde se fixou que para que haja o direito à nomeação 

dos aprovados em concurso público, é preciso observar três situações: 1 

– Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do 

edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância 

da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for 

aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima. Não se configurando as hipóteses acima, 

o que há é apenas a expectativa de um direito. Eis a decisão do STJ: 

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. 

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE 

RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE 

VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO 

GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. ARBITRARIEDADE. 

FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 

PROCESSO MANDAMENTAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator o 

Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito 

subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas 

em edital a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de 

novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 

certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos 

candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as 

hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato 

aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima." 2. Não comprovada de forma cabal, 

portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária 

e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a 

denegação da ordem mandamental. 3. O referido julgado do Supremo 

Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no 

caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em 

edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais 

robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a 
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situação arbitrária e imotivada de preterição. 4. A mera superveniência de 

lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao 

provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira 

porque o art. 169, § 1.º, incisos I e II, da Constituição da República, 

condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de 

autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias. 5. Nesse 

sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.º e 

5.º condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à 

observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei 

Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar 

a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a 

respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de 

produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra. 6. Por 

outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as 

desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação 

final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma 

cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI. 7. 

O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de 

condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", 

expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com 

a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do 

Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos 

consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 

11, do CPC/2015. 8. Recurso ordinário em mandado de segurança não 

provido.” (RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 08/11/2016, 

Publicado: 19/12/2016). Nova decisão do STF sobre o tema: “Cuida-se de 

agravo regimental interposto por Vanessa Brandão Silva contra decisão 

na qual reconsiderei a decisão anteriormente proferida e dei provimento ao 

recurso extraordinário interposto pelo Estado do Acre sob o fundamento 

de que “a nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva para 

vaga não prevista no edital, mas criada posteriormente por lei, (...) 

insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não havendo 

falar em direito subjetivo à nomeação.” Aduz a agravante, em síntese, que 

embora tenha sido aprovada fora do número de vagas inicialmente 

previstas no edital, houve o surgimento de novas vagas durante o prazo 

de validade do concurso, criadas por lei posterior e em razão de vacância, 

e, desse modo, entende que passou a ter direito subjetivo à nomeação. 

Decido. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 837.311/PI-RG, Relator 

o Ministro Luiz Fux, concluiu pela existência da repercussão geral da 

matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao 

tema 784 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na 

internet, “em que se discute a existência, ou não, de direito subjetivo à 

nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas 

no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o 

prazo de validade do certame”. Colhe-se da manifestação do Ministro 

Relator o seguinte: “A questão de fundo debatida nos autos diz respeito 

ao direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número 

de vagas previstas no edital do certame no caso do surgimento de novas 

vagas dentro do prazo de validade do concurso. Cumpre acentuar que 

esta matéria vem sendo decidida de forma divergente pelas Turmas desta 

Corte (…). Dessa forma, ressoa recomendável que esta Suprema Corte 

se pronuncie sobre o tema e fixe uma só tese, de modo a assegurar a 

segurança e a previsibilidade necessárias nos inúmeros certames 

públicos tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos 

aprovados. Ademais, a matéria tem âmbito constitucional e vai além da 

questão já decidida no RE 598.099, pois, in casu, exsurge o debate acerca 

do direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de 

vagas previstas no edital do concurso, podendo, ser analisada, ainda, a 

situação do cadastro de reserva. As questões relativas aos concursos 

públicos é recorrente e indica a relevância da controvérsia travada nos 

autos, que, de longe, supera os estreitos limites desta lide. Diante do 

exposto, nos termos do art. 543-A, § 1º, do Código de Processo Civil, 

combinado com o art. 323, do RISTF, manifesto-me pela existência de 

repercussão geral da questão constitucional suscitada (…).” A Segunda 

Turma desta Corte na análise da Questão de Ordem suscitada no Recurso 

Extraordinário nº 483.994/RN, Relatora a Ministra Ellen Gracie, decidiu 

adotar para os agravos regimentais e embargos de declaração interpostos 

contra decisões monocráticas de mérito o mesmo procedimento relativo à 

devolução dos autos à origem. Ante o exposto, torno sem efeito as 

decisões anteriormente proferidas nesta Corte e, nos termos do artigo 328 

do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução 

dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja aplicado o 

disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil. (Relator: Ministro 

Dias Toffoli, Julgado: 12/03/2015). Conforme já mencionado, não se 

enquadrando o Requerente nas hipóteses previstas pelos Tribunais 

Superiores, não há direito à nomeação, e consequentemente não há que 

se falar em lucros cessantes ou indenização por danos morais. Diante de 

todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno o 

Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de 

gratuidade de justiça deferida à fl. 418 (ID 1991958). Transitada esta em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005466-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

IDAMIL SOARES DE CAMPOS JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária com pedido de Tutela de Evidência 

c/c Danos Morais ajuizada por IDAMIL SOARES DE CAMPOS JUNIOR em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando sua imediata nomeação 

e posse no cargo de Técnico Legislativo Nível Médio – Função Secretário 

retroativamente ao último dia de validade do concurso, bem como o 

pagamento de lucros cessantes no importe de R$ 2.286,22 (dois mil 

duzentos e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos) e a indenização 

por danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Relata o 

Requerente que logrou êxito em participar do concurso regido pelo Edital 

nº 01/2013 – ALMT, para o cargo de Técnico Legislativo Nível Médio TLNM 

– Função Motorista, que previa 09 (nove) vagas de ampla concorrência 

para provimento imediato e 14 (quatorze) vagas para formação de 

cadastro de reserva, ficando classificado na 65ª posição. Conta que o 

referido certame teve validade até 09/03/2016 após prorrogação, e que 

foram chamados 22 (vinte e dois) candidatos para tomar posse, porém 

apesar da existência de candidatos classificados quando da vigência do 

concurso, o Requerido se omitiu em nomeá-los, mesmo com a existência 

de 223 (duzentos e vinte e três) cargos vagos conforme consulta ao 

lotacionograma analítico da Assembleia Legislativa de MT. Com a inicial 

vieram os documentos de fls. 29/169. Postergada a análise da 

antecipação de tutela pretendida para após a apresentação de 

contestação (fl. 170). Devidamente citado, o Requerido apresentou 

contestação às fls. 172/186. Resposta à contestação às fls. 190/211. 

Antecipação de tutela indeferida às fls. 243/244 (ID 2986191). Intimados a 

especificar provas, a parte autora postulou pela inversão do ônus da 

prova, uma vez que o Requerente já juntou todos os documentos 

disponíveis (fl. 249). É o relatório. Decido. Inicialmente, com relação ao 

requerimento do autor quanto à inversão do ônus da prova, saliento que o 

Código de Processo Civil estabelece em seu inciso I do art. 373, que: Art. 

373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de 

seu direito; No caso concreto, o ônus da prova é da parte autora, 

conforme entendimento do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE 

CIVIL – CONCURSO PÚBLICO – NÃO REALIZAÇÃO DA PROVA - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA 

DE PROVA – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O AUTOR - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Acervo probatório que 

não demonstra seguramente os fatos constitutivos do direito invocado, e 

tendo como norte a responsabilidade civil e a dinâmica probatória vigente 

sobre o fato em apreço, não há possibilidade de juízo diverso ao da 

improcedência, uma vez que não vencido, pela parte autora, o ônus ínsito 

do art. 333, I, do CPC/73 e atual art. 373, I, do CPC/2015. (Ap 59306/2016, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016) Isto 

posto, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, posto que tal prova 

incumbe ao autor da ação. Conforme mencionado no relatório, pretende o 

Requerente sua imediata nomeação e posse no cargo de Técnico 
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Legislativo Nível Médio TLNM – Função Secretário, bem como o pagamento 

de lucros cessantes e a indenização por danos morais. Analisando os 

documentos acostados, verifico que o Requerente foi classificado na 65ª 

colocação e que o Edital previa 09 (nove) vagas de provimento imediato 

(ampla concorrência) para o cargo almejado, além de 14 (quatorze) vagas 

para o cadastro de reserva. O Requerente relata a existência de 223 

(duzentos e vinte e três) cargos vagos conforme consulta ao 

lotacionograma analítico da Assembleia Legislativa de MT. Em que pese 

supostamente existirem vagas em aberto, a Administração tem o poder 

discricionário em convocar os classificados, observando as regras 

orçamentárias vigentes para cada período. Nos casos em que o candidato 

é aprovado fora do número de vagas, não há o direito líquido e certo à 

nomeação. A matéria já está consolidada pelo STF. No RE 837.311/PI, 

houve julgamento em regime de repercussão geral, onde se fixou que para 

que haja o direito à nomeação dos aprovados em concurso público, é 

preciso observar três situações: 1 – Quando a aprovação ocorrer dentro 

do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na 

nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando 

surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do 

certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária 

e imotivada por parte da administração nos termos acima. Não se 

configurando as hipóteses acima, o que há é apenas a expectativa de um 

direito. Eis a decisão do STJ: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO 

EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. 

EXISTÊNCIA DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. 

REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. 

ARBITRARIEDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. 

ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. PROCESSO MANDAMENTAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator 

o Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito 

subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas 

em edital a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de 

novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 

certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos 

candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as 

hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato 

aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima." 2. Não comprovada de forma cabal, 

portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária 

e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a 

denegação da ordem mandamental. 3. O referido julgado do Supremo 

Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no 

caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em 

edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais 

robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a 

situação arbitrária e imotivada de preterição. 4. A mera superveniência de 

lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao 

provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira 

porque o art. 169, § 1.º, incisos I e II, da Constituição da República, 

condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de 

autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias. 5. Nesse 

sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.º e 

5.º condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à 

observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei 

Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar 

a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a 

respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de 

produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra. 6. Por 

outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as 

desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação 

final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma 

cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI. 7. 

O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de 

condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", 

expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com 

a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do 

Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos 

consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 

11, do CPC/2015. 8. Recurso ordinário em mandado de segurança não 

provido.” (RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 08/11/2016, 

Publicado: 19/12/2016). Nova decisão do STF sobre o tema: “Cuida-se de 

agravo regimental interposto por Vanessa Brandão Silva contra decisão 

na qual reconsiderei a decisão anteriormente proferida e dei provimento ao 

recurso extraordinário interposto pelo Estado do Acre sob o fundamento 

de que “a nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva para 

vaga não prevista no edital, mas criada posteriormente por lei, (...) 

insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não havendo 

falar em direito subjetivo à nomeação.” Aduz a agravante, em síntese, que 

embora tenha sido aprovada fora do número de vagas inicialmente 

previstas no edital, houve o surgimento de novas vagas durante o prazo 

de validade do concurso, criadas por lei posterior e em razão de vacância, 

e, desse modo, entende que passou a ter direito subjetivo à nomeação. 

Decido. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 837.311/PI-RG, Relator 

o Ministro Luiz Fux, concluiu pela existência da repercussão geral da 

matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao 

tema 784 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na 

internet, “em que se discute a existência, ou não, de direito subjetivo à 

nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas 

no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o 

prazo de validade do certame”. Colhe-se da manifestação do Ministro 

Relator o seguinte: “A questão de fundo debatida nos autos diz respeito 

ao direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número 

de vagas previstas no edital do certame no caso do surgimento de novas 

vagas dentro do prazo de validade do concurso. Cumpre acentuar que 

esta matéria vem sendo decidida de forma divergente pelas Turmas desta 

Corte (…). Dessa forma, ressoa recomendável que esta Suprema Corte 

se pronuncie sobre o tema e fixe uma só tese, de modo a assegurar a 

segurança e a previsibilidade necessárias nos inúmeros certames 

públicos tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos 

aprovados. Ademais, a matéria tem âmbito constitucional e vai além da 

questão já decidida no RE 598.099, pois, in casu, exsurge o debate acerca 

do direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de 

vagas previstas no edital do concurso, podendo, ser analisada, ainda, a 

situação do cadastro de reserva. As questões relativas aos concursos 

públicos é recorrente e indica a relevância da controvérsia travada nos 

autos, que, de longe, supera os estreitos limites desta lide. Diante do 

exposto, nos termos do art. 543-A, § 1º, do Código de Processo Civil, 

combinado com o art. 323, do RISTF, manifesto-me pela existência de 

repercussão geral da questão constitucional suscitada (…).” A Segunda 

Turma desta Corte na análise da Questão de Ordem suscitada no Recurso 

Extraordinário nº 483.994/RN, Relatora a Ministra Ellen Gracie, decidiu 

adotar para os agravos regimentais e embargos de declaração interpostos 

contra decisões monocráticas de mérito o mesmo procedimento relativo à 

devolução dos autos à origem. Ante o exposto, torno sem efeito as 

decisões anteriormente proferidas nesta Corte e, nos termos do artigo 328 

do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução 

dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja aplicado o 

disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil. (Relator: Ministro 

Dias Toffoli, Julgado: 12/03/2015). Conforme já mencionado, não se 

enquadrando o Requerente nas hipóteses previstas pelos Tribunais 

Superiores, não há direito à nomeação, e consequentemente não há que 

se falar em lucros cessantes ou indenização por danos morais. Diante de 

todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno o 

Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de 

gratuidade de justiça deferida à fl. 170 (ID 1028733). 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
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CAMILA RAMOS COELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por ELIEZER PEREIRA DA 

SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a sua 

nomeação e posse no cargo de Administrador de Banco de Dados – S19 

com efeitos a partir da citação, bem como o recebimento de eventuais 

parcelas remuneratórias e demais direitos não adimplidos desde a data da 

citação e da sua nomeação e posse. Aduz o Requerente que é Analista 

Administrativo da carreira dos profissionais da área instrumental do 

governo, estando atualmente enquadrado na Classe “C”. Relata que com o 

advento da Lei nº 10.052/2014, alterada pela Lei nº 10.212/2014, passou a 

ter direito a ser enquadrado na classe correspondente à sua titulação, 

qual seja, a Classe “D”, razão pela qual protocolou requerimento 

administrativo em 07/01/2015 para este fim. Argumenta que após 90 

(noventa) dias, o processo administrativo ainda não tem solução, 

extrapolando o prazo previsto no art. 36 da Lei nº 7.692/2002 e a garantia 

razoável do processo no âmbito administrativo conforme previsão 

constitucional. Com a inicial vieram os documentos de fls. 9/26. Postergada 

a análise da antecipação de tutela pretendida para após a apresentação 

da contestação (fl. 27). Devidamente citado, o Requerido apresentou 

contestação às fls. 33/37. Resposta à contestação (fls. 41/43). Intimados 

a especificar provas, as partes nada postularam. É o relatório. Decido. 

Antes de adentrar ao mérito, passo a análise da preliminar levantada pelo 

Requerido em sede de contestação. Alega a falta de interesse de agir uma 

vez que não houve negativa administrativa. Em que pese não haver 

negativa, o processo administrativo está parado há mais de 90 (noventa) 

dias sem resposta, portanto presente o interesse de agir, razão pela qual 

rejeito a preliminar. Passo a análise do mérito. Conforme mencionado no 

relatório, o Requerente alega violação ao seu direito, consubstanciado na 

demora de análise de processo administrativo em que busca a 

regularização de sua situação funcional. Assiste razão ao Requerente, 

nos termos da jurisprudência do E. TJMT, senão vejamos: A demora, 

injustificada, da análise do procedimento administrativo, para a obtenção 

do Plano de Manejo Florestal Sustentável, fere o direito líquido e certo da 

parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo. 

(TJMT. Remessa Necessária nº 178331/2016. Data de julgamento: 

2 1 . 0 8 . 2 0 1 7 .  D i s p o n í v e l  e m : 

ht tp: / / jur isprudenc ia . t jmt . jus .br /home/RetornaDocumentoAcordao?

tipoProcesso=Acordao&id=361000&colegiado=Segunda). Analisando a 

questão de fundo, estou convencido que o caso em tela comporta 

provimento, isto porque o Requerente se mostra inconformado com a 

inércia da autoridade coatora em analisar o processo administrativo nº 

5489/2015, protocolado em 07/01/2015. A Constituição da República 

Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, 

concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de 

interesse particular ou coletivo: Art. 5° [...]. XXXIII - todos têm direito a 

receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou 

de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 

pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; Além disso, a 

Constituição Federal também declarou ser direito de todos a razoável 

duração do processo: LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação. Compete, portanto, à 

Administração Pública organizar-se de modo que a sua jurisdição possa 

garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental direito de obter uma 

decisão definitiva com a duração de tempo razoável, observando os 

princípios do contraditório e da ampla defesa, estabelecidos no art. 5º, LV 

da CF/88. Ademais, tem-se que o Estado de Mato Grosso editou a Lei nº 

7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública Estadual, a qual traz em seu bojo a seguinte 

redação: “Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de 

qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 

120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido. § 1° 

Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar 

rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em 

contrário. § 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o 

atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o 

interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto 

no parágrafo anterior. § 3° O disposto no § 1º deste artigo não desonera a 

autoridade do dever de apreciar o requerimento.” Com efeito, a demora na 

análise do requerimento administrativo fere o direito do Requerente, pois 

os deveres que decorrem dos incisos do art. 5º, têm como destinatários 

mais o Poder Público e seus agentes em qualquer nível do que os 

indivíduos em particular. A inviolabilidade dos direitos assegurados impõe 

deveres a todos, mas especialmente às autoridades e detentores do 

poder. Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para que 

o órgão estadual analise e conclua, no prazo de 15 (quinze) dias, o 

processo administrativo nº 5489/2015 protocolado em 07/01/2015. 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.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007109-83.2016.8.11.0041
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ANTONIO DE SOUZA MORENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por JOÃO BOSCO 

AMORIM DE ABREU, assistido pelo SINDIFISCO em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, objetivando a declaração por sentença judicial do caráter 

salarial da Verba “Indenizatória” instituída pelo art. 2º da Lei Complementar 

nº 79/2000, com redação dada pela Lei Complementar Estadual 169/2004, 

reconhecendo os seus reflexos em demais parcelas salariais e o 

pagamento retroativo desde 25/11/2006, bem como que seja afastada a 

incidência do Decreto 7.008/2006, na redação alterada pelo Decreto 

1949/2013, no que concerne a exigência do fracionamento das férias para 

percepção da Verba indenizatória. Com a inicial vieram os documentos de 

fls. 25/161. Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação às 

fls. 164/178. Resposta à contestação às fls. 181/192, com os documentos 

de fls. 193/201. Intimados a especificar provas, a parte autora pugnou 

para que o Requerido junte aos autos os controles necessários para o 

cumprimento do Decreto nº 7008/2006, de forma a comprovar que a verba 

é paga aos servidores que cumprem ordem de serviço (fls. 204/206). 

Parecer do Ministério Público às fls. 210/2011, manifestando pelo 

prosseguimento do feito sem intervenção ministerial diante da ausência de 

interesse público. Às fls. 213/214, o requerente renuncia à pretensão 

formulada na presente ação com a anuência do requerido, requerendo a 

extinção do feito com análise do mérito. É o relatório. Decido. Conforme 

informado no relatório, o requerente solicita a extinção do feito com 

resolução do mérito, renunciando à pretensão formulada nesta ação. 

Verifico que o petitório de extinção vem acompanhado da assinatura do 

patrono do requerente e do Procurador-Geral do Estado e do 

Subprocurador-Geral Judicial, não havendo óbice à extinção. Dessa 

forma, com a anuência das partes, homologo o pedido de renúncia da 

pretensão recursal. Diante do exposto, JULGO O PROCESSO EXTINTO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pela homologação da renúncia à pretensão 

formulada na ação, com fulcro no art. 487, III, “c” do CPC. Deixo de 

condenar o Requerente em honorários conforme acordado no documento 

de fl. 213. Condeno o Requerente em custas processuais, contudo, fica 

suspensa sua exigibilidade em razão de deferimento de gratuidade de 

justiça à fl. 162. 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
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Vistos. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Alessandro 

Freiberger contra ato do Gerente de Medidas Administrativas e 

Penalidades ao Condutor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado 

de Mato Grosso – DETRAN/MT, objetivando liminarmente a suspensão da 

decisão da autoridade coatora que determinou a suspensão do direito de 

dirigir por 30 (trinta) dias do impetrante e ainda determinou o recolhimento 

da sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). No mérito requer a 

procedência para anular as infrações aplicadas ao veículo de placa KAL 

4 6 2 1 ,  r e p o r t a d a s  n a  n o t i f i c a ç ã o  d o  p r o c e s s o  n º 

0698/2015/GMAPC/DETRAN-MT, por ausência de expedição de notificação 

no prazo legal estabelecido pelo art. 281, do CTB e, por conseguinte anula 

o processo administrativo que impôs a suspensão do direito de dirigir, 

declarando ilegal e abusiva a decisão que determinou a suspensão e a 

entrega da CNH do impetrante e ainda obrigação de realizar curso de 

reciclagem. Em resumo, o Impetrante relata que foi notificado em julho/2015 

p a r a  a p r e s e n t a r  d e f e s a  a d m i n i s t r a t i v a  n o  p r o c e s s o 

0698/2015/GMAPC/DETRAN/MT instaurado para suspensão do direito de 

dirigir por somatória. A referida notificação reportava a existência de 26 

pontos pelas infrações, sendo que 21 pontos se referia a condução do 

veículo de placa KAL 4621, que foi vendido em maio/2012 para uma 

garagem de veículos. O Autor alega que a referida garagem repassou no 

mesmo ano (2012) o automóvel para um senhor denominado Joaquim 

Cunha Guimarães que o adquiriu mediante financiamento com alienação 

fiduciária junto à Aymoré Crédito Financiamento e Inv. S/A. Assim, o 

Impetrante argumenta que se houve alienação do veículo não restam 

dúvidas que o contrato de financiamento e, por conseguinte o documento 

de transferência de propriedade foram apresentados ao DETRAN. Afirma 

ainda que após na inclusão do gravame, um novo CRLV deveria ter sido 

emitido em nome do sr. Joaquim, não devendo mais o veículo estar em seu 

nome, assim como as multas lançadas. Relata que em DECISAO ocorrida 

agora em 2017, a autoridade coatora não acolheu aludidos argumentos e 

suspendeu o direito de dirigir do Impetrante por 30 (trinta) duas e ainda 

impôs a obrigação de realizar Curso de Reciclagem. Afirma que tal decisão 

foi abusiva e ilegal, razão pela qual impetrou o presente mandamus. Com a 

inicial vieram os documentos anexos. A liminar foi deferida ao ID. 6660327. 

Intimada e notificada, a autoridade coatora prestou suas informações ao 

ID. 8181535, com documentos. O Representante do Ministério Público 

manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a 

intervenção ministerial. É o relatório. Decido. Antes de analisar o mérito do 

presente mandamus, cumpre apreciar as preliminares levantadas pela 

autoridade coatora, quais sejam a) ausência de interesse e legitimidade; b) 

ilegitimidade passiva do DETRAN-MT e c) inviabilidade da via eleita. No que 

toca à ausência de interesse e legitimidade processual e à inviabilidade da 

via eleita não tem razão a Impetrada. É fato que a legislação processual 

exige interesse e legitimidade para postular em Juízo (art. 17, CPC). Porém, 

é certo também que o mandado de segurança é remédio constitucional 

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, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da 

Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09. Assim, por ser abusivo 

o ato administrativo descrito na inicial, tem-se interesse de agir (direito 

líquido e certo violado), legitimidade (o impetrante é o próprio lesado) e a 

via eleita está correta (mandado de segurança – por tratar-se de direito 

líquido e certo). Analisando ainda a ilegitimidade passiva do DETRAN-MT, 

tenho que mais uma vez não tem razão a Impetrada, isto porque é certo 

que foi a autoridade em questão, agente do DETRAN-MT que perpetrou o 

ato de suspender o direito de dirigir do autor e lhe aplicou as demais 

penalidades descritas na exordial. Assim, não há que se falar em 

ilegitimidade. Portanto, rejeito as preliminares. Passo a analisar o mérito. 

Inicialmente, há de ser salientado que para a concessão da segurança 

devem se encontrar comprovados os pressupostos que a autorizam, 

dentre os quais a presença do direito líquido e certo, que Castro Nunes 

define como aquele "direito translúcido, evidente, acima de toda dúvida 

razoável, apurável de plano, sem detido exame, nem laboriosas 

cogitações" (Do Mandado de Segurança, 8ª ed., p. 374). No escólio de 

Hely Lopes Meirelles: "Direito líquido e certo é o que se apresenta 

manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser 

exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante. Se sua existência for duvidosa, se sua 

extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser definido por outros meios judiciais" (in, "Mandado de 

Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e 

Habeas Data", Malheiros, p. 28). E ainda: "Quando a lei alude a direito 

líquido e certo, está exigindo que esse direito se aproxime com todos os 

requisitos para seu conhecimento e exercício no momento da impetração. 

Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se 

depender de comprovação posterior, não líquido nem certo para fins de 

segurança". Vê-se que a questão sob análise está em se verificar a 

existência ou não do aludido direito líquido e certo, que o Impetrante alega 

ser resultado de abuso de poder cometido pela autoridade apontada como 

coatora em determinar a suspensão de sua Carteira Nacional de 

Habilitação – CNH em razão da existência de multas por infração de 

trânsito que lhe atribuiu a penalidade de 26 (vinte e seis) pontos, superior 

à pontuação máxima permitida pela legislação vigente para o portador de 

CNH. O art. 261, I, do Código de Trânsito dispõe que: “Art. 261 A 

penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes 

casos: I - sempre que o infrator atingir a contagem de 20 (vinte) pontos, no 

período de 12 (doze) meses, conforme a pontuação prevista no art. 259; 

(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)” Todavia, o 

Impetrante afirma que do total da pontuação atribuída ao seu nome 21 

(vinte e um) pontos se referem a multas aplicadas para o veículo Fiat/UNO 

de placa KAL 4621, que foi vendido em maio de 2012 e, portanto, não 

deveriam ter sido aplicados à sua CNH. A decisão que suspendeu a CNH 

do Impetrante assevera que enquanto não for realizada a comunicação de 

venda prevista no art. 134 do CTB, ou ainda, a expedição do novo 

certificado de registro, será proprietário do bem, aquele que constar no 

registro antigo. É certo que, para que o Impetrante possa manter a posse 

de sua carteira de motorista, bem como, seu direito de dirigir, é necessário 

comprovar a ilegalidade dos autos de infração contra ele apontados, 

assim, entendo que restou evidente esse vício no caso dos autos, uma 

vez que há indicação de que o veículo para o qual as infrações foram 

apontadas possui informação de gravame de Financiamento para 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIMENTO E INV, desde 22/05/2012, estando 

alienado para JOAQUIM CUNHA GUIMARÃES. No extrato que acompanha 

a peça inicial consta que as multas impostas para o veículo foram 

registradas a partir do mês de dezembro do ano de 2012, situação que, 

por si só, afasta a responsabilidade do Impetrante para ter contra si 

registrada a pontuação que ora se discute. O aludido art. 134 do CTB já 

traz uma penalidade em caso de descumprimento do comando nele 

disposto, qual seja, a responsabilização solidária do alienante quanto a 

eventuais penalidades impostas, até a data da comunicação. Nesse 

diapasão, a ausência de comunicação da transferência não pode 

fundamentar a decisão do DETRAN em suspender a carteira nacional de 

habilitação do Impetrante. Nesse mesmo sentido; APELAÇÃO CÍVEL - 

PROIBIÇÃO DE MUDANÇA DE CATEGORIA DA CNH - ALIENAÇÃO DO 

VEÍCULO – INFRAÇÃO COMETIDA POR OUTREM - DESCABIMENTO DA 

PONTUAÇÃO. – A falta de comunicação da transferência do veículo não 

pode ensejar a proibição de alteração da categoria da CNH, por ser essa 

infração classificada como de natureza leve, na forma do art. 241 do CTB. 

- Comprovado de modo inequívoco que o proprietário não foi agente da 

infração de trânsito não lhe pode ser imputada a pontuação decorrente, 

sendo vedado que a pena ultrapasse a pessoa do infrator. - O disposto no 

art. 257, §7º, do CTB, deve ser atenuado na hipótese em que não se tenha 

realizado a notificação pessoal da autuação, por não ter sido encontrado 

o proprietário nas tentativas envidadas pelos correios, somente vindo a 

tomar ciência de infração quando lhe foi negada a habilitação. (Ap. nº 

1.0024.07.440592-9/001TJMG Relª Desª Heloisa Combat, pub. 03/11/2008) 
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MANDADO DE SEGURANÇA - VEÍCULO ALIENADO - INFRAÇÕES DE 

TRÂNSITO COMETIDAS APÓS A ALIENAÇÃO - CNH DEFINITIVA DO 

ANTIGO PROPRIETÁRIO. PAGAMENTO DAS MULTAS COMO CONDIÇÃO 

PARA A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. 1- Comprovada, nos autos, a 

alienação do veículo antes do cometimento das infrações de trânsito, não 

se pode penalizar o antigo proprietário, com a negativa de concessão da 

carteira nacional de habilitação definitiva, porquanto não foi o infrator, 

referindo-se a solidariedade posta no art. 134 do CTB apenas ao 

pagamento das respectivas multas e regularização do veículo. 2- Tendo o 

antigo proprietário deixado de informar ao DETRAN a alienação do veículo, 

no prazo legal, e portanto sendo solidariamente responsável pelas multas 

aplicadas ao atual proprietário, afigura-se legal a exigência do pagamento 

das penalidades, como condição para a transferência da propriedade do 

veículo junto ao Órgão de Trânsito. (Ap. nº 1.0024.07.443724-5/001 Rel. 

Des. Maurício Barros, pub. 21/11/2008) Data vênia, é sabido que a Carteira 

Nacional de Habilitação (CNH) é documento obrigatório para a condução 

de qualquer veículo, só podendo ser negada se observados os 

regramentos pertinentes. Nesse sentido, é a jurisprudência: MANDADO DE 

SEGURANÇA – REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO - 

NEGATIVA NA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DA CNH – LIMITE DE 

PONTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ULTRAPASSADO AUSÊNCIA 

DE NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO 

VOLUNTÁRIO – RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA REEXAMINANDA. A 

vinculação da emissão da 2ª via da CNH ao prévio pagamento de multas 

ou porque o infrator ultrapassou o limite de pontos previstos em lei, 

precede do devido processo legal, não observado na espécie. Merece ser 

ratificada sentença que considera arbitrária a conduta da autoridade de 

trânsito que condiciona a emissão de documentos ao prévio pagamento de 

multas, mormente quando ausente a regular notificação do infrator, em 

homenagem aos princípios do direito da ampla defesa e do devido 

processo legal. (Apelação/Reexame Necessário, 33395/2005, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/10/2005, Data da publicação no DJE 26/10/2005). Assim, 

atento às especificidades da presente situação fática tenho que restaram 

configurados os requisitos autorizadores para a concessão da 

segurança. Diante de todo o exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da 

Constituição Federal, c/c art. 1º, da Lei nº 12.016/09, vale dizer presente o 

direito líquido e certo, CONCEDO A SEGURANÇA, para anular o processo 

administrativo que impôs a suspensão de direito dirigir do Impetrante, 

determinou a entrega da CNH do mesmo e lhe impôs ainda a obrigação de 

realizar curso de reciclagem. Oficie-se a autoridade coatora quanto ao 

inteiro teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, 

mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 

12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, 

determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os 

autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário da sentença. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

P. R. I. C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005844-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIR LUIZ PIRAN (IMPETRANTE)

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS (ADVOGADO(A))
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DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por AGUIAR LUIZ 

PIRAN contra ato coator do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, objetivando 

que a autoridade coatora se abstenha de suspender a CNH do Impetrante 

até findar o processo administrativo, retirando imediatamente a suspensão 

constante do sistema RENACH. No mérito requereu que a autoridade 

coatora retire do prontuário da Impetrante qualquer sanção oriunda das 

sanções questionadas no Processo nº 1517/2015/GMAPC/DETRAN/MT, 

garantindo ao Impetrante seu direito de dirigir. Em síntese, a Impetrante 

narra que recebeu no dia 20/04/2016 uma notificação de procedimento de 

suspensão da sua CNH, fundamentada em infrações cometidas no mês de 

outubro de 2014, no Estado de Mato Grosso do Sul. No dia 20 de maio de 

2016, o impetrante protocolou defesa administrativa apensado aos autos 

do procedimento instaurado sob o nº 1517/2015 alegando que o veículo 

não era de sua propriedade na época das supostas infrações, e ainda, 

que jamais recebeu os autos de infração para o exercício do contraditório 

e ampla defesa. O Impetrante afirma que o parecerista indeferiu o recurso, 

sustentando a obrigação do proprietário do veículo em manter o endereço 

atualizado junto ao órgão, e que o Impetrante jamais impugnou os autos de 

infração entregues no endereço fornecido pelo condutor. Entretanto nos 

autos não existe qualquer comprovante de que foi oportunizada ao 

Impetrante a fase recursal dos autos de infração em questão, mesmo 

sendo solicitada várias vezes ao órgão competente. O Impetrante 

argumenta que sem respaldo algum o parecerista afirma que os autos de 

infrações foram entregues ao Impetrante, dissonando dos AR’s juntados 

aos autos administrativos, já que foram juntados apenas os comprovantes 

referentes ao envio da notificação do procedimento de suspensão da 

CNH, respectivamente nos dias 20 de abril de 2016 e o outro no dia 06 de 

fevereiro de 2017. Ambos foram entregues no endereço do Impetrante 

desde o ano de 2014: Rua Ravenna, n. 11, Jardim Itália, Cuiabá/MT. Mesmo 

sendo solicitado por diversos momentos os AR’s do envio dos autos de 

infrações que consubstanciou a suspensão da CNH objeto do presente 

mandamus, até mesmo para levantamento do responsável da falta de 

notificação do Impetrante, tais documentos não foram apresentados. O 

Impetrante afirma que não recebeu os autos de infrações, sendo, 

portanto, tolhido do seu direito constitucional ao contraditório e à ampla 

defesa. Narrou ainda que teve sua habilitação suspensa, desde o dia 15 

de fevereiro de 2017, mesmo havendo recurso administrativo em trâmite. 

Com a inicial vieram os documentos anexos. A liminar foi deferida ao ID. 

5043227. Intimada e notificada, o prazo para a autoridade coatora prestar 

informações decorreu sem sua manifestação, conforme certidão de ID. 

8046738. O Representante do Ministério Público manifestou pela ausência 

de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. É o 

relatório. Decido. Não havendo preliminares sigo diretamente para o mérito. 

Inicialmente, há de ser salientado que para a concessão da segurança 

devem se encontrar comprovados os pressupostos que a autorizam, 

dentre os quais a presença do direito líquido e certo, que Castro Nunes 

define como aquele "direito translúcido, evidente, acima de toda dúvida 

razoável, apurável de plano, sem detido exame, nem laboriosas 

cogitações" (Do Mandado de Segurança, 8ª ed., p. 374). No escólio de 

Hely Lopes Meirelles: "Direito líquido e certo é o que se apresenta 

manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser 

exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante. Se sua existência for duvidosa, se sua 

extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser definido por outros meios judiciais" (in, "Mandado de 

Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e 

Habeas Data", Malheiros, p. 28). E ainda: "Quando a lei alude a direito 

líquido e certo, está exigindo que esse direito se aproxime com todos os 

requisitos para seu conhecimento e exercício no momento da impetração. 

Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se 

depender de comprovação posterior, não líquido nem certo para fins de 

segurança". Vê-se que a questão sob análise está em se verificar a 

existência ou não do aludido direito líquido e certo, que o Impetrante alega 

ser resultado de abuso de poder cometido pela autoridade apontada como 

coatora em determinar a suspensão de sua Carteira Nacional de 

Habilitação – CNH em razão da existência de multas por infração de 

trânsito que lhe atribuiu a penalidade de 22 (vinte e dois) pontos, superior 

à pontuação máxima permitida pela legislação vigente para o portador de 

CNH. O art. 261, I, do Código de Trânsito dispõe que: “Art. 261 A 

penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes 

casos: I - sempre que o infrator atingir a contagem de 20 (vinte) pontos, no 

período de 12 (doze) meses, conforme a pontuação prevista no art. 259; 

(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)” Todavia, o 

Impetrante assevera que não foi notificado das supostas infrações que 

são apontadas para seu nome, alegando, portanto, a ilegalidade do ato 

que suspendeu o seu direito de dirigir pelo período de 01 (um) mês e 
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determinou a retenção de sua CNH, posto que, não lhe foi assegurado o 

direito ao contraditório e a ampla defesa. É certo que, para que o 

Impetrante possa manter a posse de sua carteira de motorista, bem como, 

seu direito de dirigir, é necessário comprovar a ilegalidade dos autos de 

infração contra ele apontados, assim, entendo que restou evidente esse 

vício no caso dos autos, uma vez que há indicação de que o Impetrante 

tenha sido notificado das multas aplicadas contra seu veículo. A respeito 

do tema o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou por meio da 

Súmula 312: Súmula 312/STJ: "No processo administrativo para imposição 

de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da 

aplicação da pena decorrente da infração". Data vênia, é sabido que a 

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é documento obrigatório para a 

condução de qualquer veículo, só podendo ser negada se observados os 

regramentos pertinentes. Nesse sentido, é a jurisprudência: MANDADO DE 

SEGURANÇA – REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO - 

NEGATIVA NA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DA CNH – LIMITE DE 

PONTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ULTRAPASSADO AUSÊNCIA 

DE NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO 

VOLUNTÁRIO – RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA REEXAMINANDA. A 

vinculação da emissão da 2ª via da CNH ao prévio pagamento de multas 

ou porque o infrator ultrapassou o limite de pontos previstos em lei, 

precede do devido processo legal, não observado na espécie. Merece ser 

ratificada sentença que considera arbitrária a conduta da autoridade de 

trânsito que condiciona a emissão de documentos ao prévio pagamento de 

multas, mormente quando ausente a regular notificação do infrator, em 

homenagem aos princípios do direito da ampla defesa e do devido 

processo legal. (Apelação/Reexame Necessário, 33395/2005, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/10/2005, Data da publicação no DJE 26/10/2005). Assinalo 

ainda, que consta dos autos a existência de recurso administrativo 

pendente de julgamento, desta forma entendo que a imediata aplicação 

das sanções apuradas no processo administrativo 1517/2017 é indevida. 

Assim, atento às especificidades da presente situação fática tenho que 

restaram configurados os requisitos autorizadores para a pretendida 

antecipação da tutela. Diante de todo o exposto, com esteio nos arts. 5º, 

LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º, da Lei nº 12.016/09, vale dizer 

presente o direito líquido e certo, CONCEDO A SEGURANÇA, para que a 

autoridade coatora retire do prontuário do Impetrante as sanções oriundas 

do Processo nº 1517/2015/GMAPC/DETRAN/MT, garantindo ao Impetrante 

o seu direito de dirigir. Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro teor 

da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante 

correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 

12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, 

determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os 

autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário da sentença. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

P. R. I. C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Vistos, etc. VILMA BATISTA PEREIRA BEZERRA ajuizou a presente AÇÃO 

ORDINÁRIA contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, sob a alegação de que é 

servidora da Secretaria Municipal de Saúde e que sofreu prejuízos 

financeiros, uma vez que, quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, o Requerido não observou a regra que deveria ser 

aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 11,98%. 

Sustenta a Requerente, que os Tribunais Superiores firmaram 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao recebimento da 

recomposição da diferença de 11,98%. Desse modo, busca por meio do 

presente feito, a condenação do Requerido para incorporar à sua 

remuneração, o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial 

ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem como, a 

condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da 

incorporação, incidindo ainda sobre todas as verbas recebidas que 

compõem a sua remuneração. Devidamente citado, o requerido 

apresentou contestação ao ID. 13047576 com preliminar de prescrição. 

Com a contestação juntou os documentos de fls. 82/290. Impugnação à 

contestação ao ID. 13342102. As partes foram intimadas sobre provas (fl. 

304). A autora se manifestou informando não ter mais provas a produzir. 

O Município fez nova manifestação ao ID. 14238166 e também informou 

não ter mais provas a produzir. Ouvido o Ministério Público, este entendeu 

desnecessária a sua intervenção na lide. É o relatório. Fundamento e 

Decido. A matéria debatida nos autos é unicamente de direito, não 

havendo necessidade de dilação probatória, comportando o julgamento 

antecipado, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, razão pela qual 

indefiro as provas requeridas pelo Município de Cuiabá. Inicio a análise 

pela preliminar levantada pelo Requerido: prescrição. Sabe-se que o direito 

de ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, nos termos 

do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 

4.597, de 19.08.42, que assim preconiza: “O decreto n º 20.910, de 

06/01/1932, que regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas 

passivas das autarquias, ou entidades e órgãos parestatais, criados por 

lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições, 

exigidas em virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todos 

e quaisquer direito e ação contra os mesmos”. Este Juízo em decisões 

anteriores, relacionadas com o crédito decorrente da URV, não vinha 

reconhecendo a ocorrência da prescrição, por entender se tratar de 

parcelas de trata sucessivo, com prescrição apenas nas prestações 

referentes ao quinquênio anterior a propositura da ação. No entanto, 

diante da decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

561836/RN, há a necessidade de novo enfrentamento da questão. O 

Supremo Tribunal Federal, na decisão mencionada, fixou entendimento no 

sentido de que os servidores públicos que não tiveram sua remuneração 

convertida de cruzeiros reais em URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994 e que tiverem prejuízos, fazem jus ao pagamento das 

diferenças salariais. Assentou, também, que o termo final para a 

percepção dos valores referentes à errônea conversão de cruzeiros 

reais para URV é o momento que a carreira passar por reestruturação 

remuneratória. Eis a ementa do RE 561836: “EMENTA: 1) Direito monetário. 

Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 
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extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) (grifei) Assim, no caso em tela, a 

requerente ocupa cargo público integrante da carreira de agente 

comunitário de saúde É sabido que a carreira dos profissionais do 

Município de Cuiabá foi organizada e estruturada por meio da Lei 

Complementar nº 093/2003, ou seja, posteriormente à Lei n.º 8.880/1994 

(que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema 

Monetário Nacional, institui a URV e dá outras providências). Além disso, a 

referida lei foi alterada em 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 etc., com 

reestruturações e ganhos financeiros para os servidores do Município de 

Cuiabá, inclusive os lotados na Secretaria de Saúde. Revela-se, 

limpidamente, que foi promovida a estruturação da carreira (em 2003 e 

novas reestruturações nos anos seguintes), com a instituição do subsídio. 

Esse, portanto, nos termos do entendimento consolidado do Supremo 

Tribunal Federal é o termo inicial a ser considerado para fins de análise do 

direito a diferença da URV. Se com a implantação do referido Plano de 

Cargos, persistiram diferenças a serem apuradas, estas estariam 

prescritas, vez que entre a distribuição do presente feito em 2014 e a data 

em que a Leis de estruturação/reestruturação passaram a vigorar (2003), 

transcorreu lapso temporal superior a 05 (cinco) anos. Diante da decisão 

do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça trouxe nova 

interpretação reconhecendo a prescrição em razão do decurso de prazo 

entre a distribuição da ação e o instante em que ocorreu a reestruturação 

da carreira, conforme se constata: JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, 

II, CPC/2015. ADMINISTRATIVO. MILITARES. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS EM URV. LEI Nº 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA. LEI DELEGADA Nº 43/2000. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO 

DE TODAS AS PARCELAS RECLAMADAS APÓS O QUINQUÊNIO DA DATA 

EM QUE ENTROU EM VIGOR A LEI DELEGADA Nº 43/2000. 1. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a compensação de 

perdas salariais resultantes da conversão equivocada em URV com 

reajustes determinados por leis supervenientes, porém admite a limitação 

temporal das diferenças remuneratórias decorrentes da equivocada 

conversão do salário em URV, determinada pela Lei nº 8.880/90, em 

decorrência de posterior reestruturação remuneratória dos servidores. 2. 

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN 

(com repercussão geral), adotou entendimento segundo o qual "(...) 

inequívoca conclusão de que é correto vedar a compensação [...] com 

aumentos supervenientes concedidos aos servidores públicos a título de 

reajuste ou revisão", todavia "o termo 'ad quem' da incorporação [...] é a 

data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira" 

(RE nº 561.836/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 

10/02/2014). 3. Limitada a existência de possíveis diferenças salariais à 

edição da Lei Estadual Delegada nº 43/2000, com vigência a partir de 

junho/2000, e, ajuizada a ação somente após cinco anos a referida data, 

já se encontram prescritas todas as parcelas passíveis de restituição (cf. 

AgRg no REsp 1333769/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 

TURMA, DJe 29/11/2013). 4. Reforma do acórdão da Segunda Turma para, 

reconhecendo a limitação temporal do reajuste buscado, negar provimento 

ao recurso especial. (Resp 1268004/MG, Segunda Turma, Relator Min. 

Mauro Campbell Marques, DJE 08.11.2016) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO DE DIFERENÇAS 

REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 

PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional 

começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a 

carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, limitando 

a existência de possíveis diferenças salariais. 2. In casu, tendo a ação 

sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei 

Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de origem, teria 

estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), inexistem 

parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao 

ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AResp 

811567, Segunda Turma, Relator Min. Herman Benjamin, DJE 23.05.2016). 

Portanto, ajuizada a ação em 2018, depois de ultrapassados mais de 5 

(cinco) anos do advento da Lei que estruturou/reestruturou a carreira da 

autora, as eventuais diferenças remuneratórias existentes foram 

alcançadas pela prescrição quinquenal. ISTO POSTO, reconheço a 

prescrição da pretensão da parte requerente, e JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código 

de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o 

valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, 

todos do Código de Processo Civil. Suspendo, entretanto, a sua 

exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º 

do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). Sentença não 

sujeita à remessa necessária. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas pertinentes. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017802-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

HOSANA BATISTA CANDIDA OLIVEIRA (AUTOR(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1017802-29.2016.8.11.0041 AUTOR(A): HOSANA BATISTA CANDIDA 

OLIVEIRA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Ordinária ajuizada por HOSANA BATISTA OLIVEIRA em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO objetivando sua imediata nomeação e posse no cargo 

de Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil Administrador. Relata 

a Requerente que logrou êxito em participar do concurso regido pelo Edital 

nº 005/2009 – SAD, para o cargo de Técnico da Área Instrumental do 

Governo – Administrador, que previa 67 (sessenta e sete) vagas de ampla 

concorrência para provimento imediato e formação de cadastro de 

reserva, ficando classificada na 1573ª posição. Conta que o referido 

certame teve validade até 29/06/2014 após prorrogação, e que foram 

chamados 130 (cento e trinta) candidatos para tomar posse, porém 

apesar da existência de candidatos classificados quando da vigência do 

concurso, o Requerido se omitiu em nomeá-los, realizando várias 

contratações precárias em detrimento dos classificados. Ressalta que dos 

130 (cento e trinta) candidatos classificados nomeados, 05 (cinco) não 

tomaram posse, tornando assim 05 (cinco) cargos vagos, além da 

existência de 71 (setenta e um) cargos vagos em diversas secretarias 

estaduais quando da vigência do certame, conforme consulta aos 

respectivos lotacionogramas. Sustenta a existência de empresas 

terceirizadas que contratam funcionários para trabalhar em órgãos 

públicos, como exemplo da empresa Ábaco Tecnologia de Informação 

Ltda., que possui terceirizados lotados em diversas secretarias estaduais, 

ocupando cargos que deveriam ser dos classificados em concurso, tendo 

em vista que ocupam, entre outros, a função inerente aos técnicos da 

área instrumental do governo. Requer sua imediata nomeação e posse 

para o cargo em que foi classificada, uma vez que restou comprovada a 

necessidade de mão de obra através das contratações precárias e 

empresas terceirizadas. Com a inicial vieram documentos. Devidamente 

citado, o Requerido apresentou contestação ao ID 5541381. Resposta à 

contestação (ID 6663029), com a juntada de documentos. Parecer do 

Ministério Público Estadual manifestando pelo prosseguimento do feito sem 

intervenção ministerial, diante da ausência de interesse público (ID 

9270434). Intimados a especificar provas, a parte autora postulou pela 

inversão do ônus da prova, uma vez que a Requerente já juntou todos os 

documentos disponíveis. É o relatório. Decido. Primeiramente, analiso o 

requerimento da autora quanto à inversão do ônus da prova. O Código de 

Processo Civil estabelece em seu inciso I do art. 373, que: Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; No caso concreto, o ônus da prova é da parte autora, conforme 
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entendimento do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL – 

CONCURSO PÚBLICO – NÃO REALIZAÇÃO DA PROVA - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA – 

ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O AUTOR - SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Acervo probatório que não demonstra 

seguramente os fatos constitutivos do direito invocado, e tendo como 

norte a responsabilidade civil e a dinâmica probatória vigente sobre o fato 

em apreço, não há possibilidade de juízo diverso ao da improcedência, 

uma vez que não vencido, pela parte autora, o ônus ínsito do art. 333, I, do 

CPC/73 e atual art. 373, I, do CPC/2015. (Ap 59306/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016) Isto posto, indefiro o pedido 

de inversão do ônus da prova, posto que tal prova incumbe ao autor da 

ação. Conforme mencionado no relatório, pretende a Requerente sua 

imediata nomeação e posse no cargo de Técnico da Área Instrumental do 

Governo – Perfil Administrador, polo Cuiabá. Analisando os documentos 

acostados, verifico que a Requerente foi classificada na 1573ª colocação 

e que o Edital previa 74 (setenta e quatro) vagas para o cargo almejado, 

das quais 67 (sessenta e sete) vagas eram de ampla concorrência. 

Apesar de fazer previsão de 67 (sessenta e sete) vagas, o Requerido 

convocou a tomar posse 130 (cento e trinta) candidatos, dos quais 05 

(cinco) não tomaram posse. A Requerente relata a existência de 71 

(setenta e uma) vagas espalhadas nas secretarias estaduais durante a 

vigência do certame, conforme consulta ao lotacionograma das 

respectivas secretarias, além da existência de contratações precárias 

formalizadas por empresas terceirizadas. Em que pese supostamente 

existirem vagas em aberto, a Administração tem o poder discricionário em 

convocar os classificados, observando as regras orçamentárias vigentes 

para cada período. Nos casos em que o candidato é aprovado fora do 

número de vagas, não há o direito líquido e certo à nomeação mesmo com 

a existência de contratações precárias, isso porque os contratos 

temporários são regidos por lei própria e autorizados pela Constituição 

Federal, e apenas a sua existência não ensejaria ao direito à nomeação 

tendo em vista que em regra, são para suprir uma necessidade eventual e 

temporária. A existência de contratos precários, por si só não caracteriza 

a preterição dos aprovados em concurso, não sendo possível comprovar, 

de forma genérica, a regularidade destas contratações e nem identificar 

possível ocupação de cargo destinado a concurso público. Saliente-se 

que existe diferença entre contratações precárias ou temporárias e 

serviços prestados por empresas terceirizadas, ambas devidamente 

autorizadas por lei para um fim específico. A matéria já está consolidada 

pelo STF. No RE 837.311/PI, houve julgamento em regime de repercussão 

geral, onde se fixou que para que haja o direito à nomeação dos 

aprovados em concurso público, é preciso observar três situações: 1 – 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima. Não se configurando as hipóteses acima, 

o que há é apenas a expectativa de um direito. Eis a decisão do STJ: 

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. 

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE 

RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE 

VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO 

GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. ARBITRARIEDADE. 

FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 

PROCESSO MANDAMENTAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator o 

Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito 

subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas 

em edital a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de 

novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 

certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos 

candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as 

hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato 

aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima." 2. Não comprovada de forma cabal, 

portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária 

e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a 

denegação da ordem mandamental. 3. O referido julgado do Supremo 

Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no 

caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em 

edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais 

robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a 

situação arbitrária e imotivada de preterição. 4. A mera superveniência de 

lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao 

provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira 

porque o art. 169, § 1.º, incisos I e II, da Constituição da República, 

condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de 

autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias. 5. Nesse 

sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.º e 

5.º condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à 

observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei 

Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar 

a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a 

respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de 

produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra. 6. Por 

outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as 

desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação 

final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma 

cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI. 7. 

O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de 

condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", 

expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com 

a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do 

Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos 

consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 

11, do CPC/2015. 8. Recurso ordinário em mandado de segurança não 

provido.” (RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 08/11/2016, 

Publicado: 19/12/2016). Nova decisão do STF sobre o tema: “Cuida-se de 

agravo regimental interposto por Vanessa Brandão Silva contra decisão 

na qual reconsiderei a decisão anteriormente proferida e dei provimento ao 

recurso extraordinário interposto pelo Estado do Acre sob o fundamento 

de que “a nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva para 

vaga não prevista no edital, mas criada posteriormente por lei, (...) 

insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não havendo 

falar em direito subjetivo à nomeação.” Aduz a agravante, em síntese, que 

embora tenha sido aprovada fora do número de vagas inicialmente 

previstas no edital, houve o surgimento de novas vagas durante o prazo 

de validade do concurso, criadas por lei posterior e em razão de vacância, 

e, desse modo, entende que passou a ter direito subjetivo à nomeação. 

Decido. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 837.311/PI-RG, Relator 

o Ministro Luiz Fux, concluiu pela existência da repercussão geral da 

matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao 

tema 784 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na 

internet, “em que se discute a existência, ou não, de direito subjetivo à 

nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas 

no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o 

prazo de validade do certame”. Colhe-se da manifestação do Ministro 

Relator o seguinte: “A questão de fundo debatida nos autos diz respeito 

ao direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número 

de vagas previstas no edital do certame no caso do surgimento de novas 

vagas dentro do prazo de validade do concurso. Cumpre acentuar que 

esta matéria vem sendo decidida de forma divergente pelas Turmas desta 

Corte (…). Dessa forma, ressoa recomendável que esta Suprema Corte 

se pronuncie sobre o tema e fixe uma só tese, de modo a assegurar a 

segurança e a previsibilidade necessárias nos inúmeros certames 

públicos tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos 
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aprovados. Ademais, a matéria tem âmbito constitucional e vai além da 

questão já decidida no RE 598.099, pois, in casu, exsurge o debate acerca 

do direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de 

vagas previstas no edital do concurso, podendo, ser analisada, ainda, a 

situação do cadastro de reserva. As questões relativas aos concursos 

públicos é recorrente e indica a relevância da controvérsia travada nos 

autos, que, de longe, supera os estreitos limites desta lide. Diante do 

exposto, nos termos do art. 543-A, § 1º, do Código de Processo Civil, 

combinado com o art. 323, do RISTF, manifesto-me pela existência de 

repercussão geral da questão constitucional suscitada (…).” A Segunda 

Turma desta Corte na análise da Questão de Ordem suscitada no Recurso 

Extraordinário nº 483.994/RN, Relatora a Ministra Ellen Gracie, decidiu 

adotar para os agravos regimentais e embargos de declaração interpostos 

contra decisões monocráticas de mérito o mesmo procedimento relativo à 

devolução dos autos à origem. Ante o exposto, torno sem efeito as 

decisões anteriormente proferidas nesta Corte e, nos termos do artigo 328 

do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução 

dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja aplicado o 

disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil. (Relator: Ministro 

Dias Toffoli, Julgado: 12/03/2015). Ressalte-se que, mesmo se 

considerássemos a existência das supostas 71 (setenta e uma) vagas em 

aberto dos lotacionogramas das secretarias e dos 05 (cinco) candidatos 

que não tomaram posse, ainda assim não alcançaria a posição da 

Requerente, uma vez que foram convocados os candidatos até a 130ª 

colocação e a Requerente se classificou em 1573ª, restando candidatos 

melhor classificados a serem chamados. Diante de todo o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno a Requerente em custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do 

CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de 

justiça que defiro neste momento. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003172-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCILIO DONEGA (ADVOGADO(A))

IRACI MARTINS DONEGA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar 

impetrado por IRACI MARTINS DONEGÁ, devidamente qualificado nos 

autos, contra ato praticado pelo PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, 

postulando um provimento jurisdicional para que se suspenda a exigência 

do pagamento das multas como condição sine qua non ao licenciamento 

do veículo, permitindo efetuar o licenciamento do ano de 2018 do veículo 

VW, VOYAGE SPORT, ano 93/94, a gasolina, placa JXZ 6661, chassi 

9BWZZZ30ZPP263014. A liminar foi deferida ao ID. 12201530. Notificada, 

a autoridade apresentou informações (ID. 12655148), com documentos. O 

Representante do Ministério Público manifestou pela ausência de interesse 

público capaz de justificar a intervenção ministerial. É o relatório. Decido. 

Antes de analisar o mérito do presente mandamus, cumpre apreciar as 

preliminares levantadas pela autoridade coatora, quais sejam: a) 

incompetência da Justiça Estadual; b) inviabilidade da via eleita; b) 

ausência de prova pré-constituída e c) ausência de prova pré-constituída. 

No que toca a “incompetência da Justiça Estadual” não tem razão a 

autoridade coatora, pois uma vez que o Presidente do DETRAN detém 

legitimidade para figurar no polo passivo, posto que autoridade coatora 

responsável pela negativa de licenciamento em questão, a competência é, 

sem dúvida, da Justiça Estadual. Em relação à “inviabilidade da via eleita” 

também não assiste razão à autoridade coatora, isto porque o mandado de 

segurança é remédio constitucional 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, conforme 

dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 

12.016/09. A preliminar de “ausência de prova pré-constituída” também 

não merece ser acolhida, pois as provas documentais que constam dos 

autos se mostraram suficientes para demonstrar o ato coator, o que 

permitiu ao Juízo analisar e deferir o pedido liminar e também, neste 

momento, apreciar o mérito. Portanto, rejeito as preliminares. Passo a 

analisar o mérito. O Mandado de Segurança é o remédio constitucional 

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, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da 

Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09: “Art. 1º – 

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. 

Dispõe ainda a supramencionada Lei em seu art. 7º, inciso III, que o juiz 

ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando 

houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (...)”. Ao que se vê 

dos autos, através de mandado de segurança, busca a Impetrante o 

licenciamento do ano de 2018, relativo ao veículo de sua propriedade, sem 

a exigência de vinculação e pagamento das multas lançadas no sistema 

do órgão de fiscalização. Pois bem. É cediço que se revela ilegal a 

vinculação do licenciamento, ou mesmo de questão envolvendo 

transferência de veículo, ao pagamento de multas, haja vista que a 

autarquia fiscalizadora dispõe de mecanismos próprios, que não o da 

coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através 

do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de 

defesa e recurso inerentes, trata-se, inclusive, de matéria sumulada, nos 

termos do que dispõe a Súmula nº. 323 do STF. Nessa esteira, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma assente, firmou 

entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário condicionar o 

licenciamento e/ou transferência de veículos ao prévio pagamento de 

multa de trânsito, porquanto fere o princípio constitucional do devido 

processo legal. A esse respeito, colaciono os julgados abaixo: “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS DE 

TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – 

TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO A PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de multa, ou seja, de 

matéria penal administrativa, o órgão público deve comprovar a estrita 

legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o reconhecimento da 

ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de trânsito 

competente, tal ato é passível de correção pela via do mandamus. 

Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no 

sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou transferência de 

veículo ao pagamento de multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) – Destaquei. 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. 

A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como 

notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a 

renovação do licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio 

pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta 

Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 

31/10/2013) – Destaquei. Assim, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos primórdios do 

Direito moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, algo 

inadmitido hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do Código 

de Trânsito disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a 

quitação de todos os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo 

que este dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Data vênia, a legislação de trânsito não pode ter 

o condão de impedir a livre circulação de veículos e as prerrogativas 

inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso que acontece, 

ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, pois sem a licença, 
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há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a imposição de novas 

multas e o lançamento de pontos na carteira de motorista. Trata-se, a meu 

ver, de sanção política, inadmissível em nosso sistema jurídico vigente. 

Diante de todo o exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da Constituição 

Federal, c/c art. 1º, da Lei nº 12.016/09, vale dizer presente o direito 

líquido e certo, CONCEDO A SEGURANÇA, para o fim de determinar que a 

autoridade coatora proceda ao licenciamento do ano de 2018 do veículo 

VW, VOYAGE SPORT, ano 93/94, a gasolina, placa JXZ 6661, chassi 

9BWZZZ30ZPP263014 de propriedade da Impetrante, sem a exigência de 

vinculação e pagamento das multas lançadas no sistema do órgão de 

fiscalização, tornando definitiva a liminar deferida. Oficie-se a autoridade 

coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do oficial do 

juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento 

(art. 13, da Lei nº 12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei 

nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso 

voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do 

reexame necessário da sentença. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

P. R. I. C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028256-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO JOSE LIPSCH (ADVOGADO(A))

JOEL RUBIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo e no Bairro Bandeirantes, em 

Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º 

da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006927-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

ALOIZO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1033492-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO NONATO DE MORAIS (EMBARGADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação do polo 

passivo para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013750-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(AUTOR(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (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, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038581-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEDRO DA SILVA (AUTOR(A))

CALINDO FRANCISCO DE PAULA (AUTOR(A))

SIVALDO RAMOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

RODINEI DE ALMEIDA (AUTOR(A))

LENILSON ANGELO MAGALHAES (AUTOR(A))

WANDERSON DE CAMPOS PEREIRA (AUTOR(A))

CREMILSON FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA (ADVOGADO(A))

LUCIANO PINHEIRO GARCIA (AUTOR(A))

MORACIR DA SILVA FIGUEIREDO (AUTOR(A))

MOACIR FRANCO DA SILVA GAMA (AUTOR(A))

ADAUTO DE FREITAS PRIMO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007700-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO (ADVOGADO(A))

J. R. DE JESUS - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA DE FISCALIZACAO DE TRANSITO EM POSTOS FISCAIS 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011857-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERCATTO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP (AUTOR(A))

MAURICIO AUDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 
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produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012982-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YURI YOSEF GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAVA ELYSSA GOMES DE SOUZA CAMARGO OAB - 738.216.831-04 

(CURADOR)

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: 1027299-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MENDES LUZ DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IANA OLIVEIRA DE ANDRADE OAB - 048.266.211-59 (REPRESENTANTE)

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: 1012153-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDISMO DA CUNHA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILSON SANTOS DA CUNHA OAB - 019.191.911-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021550-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE DA SILVA SA OAB - 016.631.721-70 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

GESTOR DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - AMBITO ESTADUAL (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

GESTOR DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - AMBITO 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: 1020430-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA FURIAMA SANTOS (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003135-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

MAIARA FERNANDA CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 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: 1022781-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSAIDE DE JESUS LEOPOLDINO (ADVOGADO(A))

CLAITON ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

LEONARDO RODRIGUES CALDAS (ADVOGADO(A))

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (RÉU)

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE (ADVOGADO(A))

 

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: 1000905-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO GONCALO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

EDGAR SARDI DE FIGUEIREDO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 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: 1027631-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FAZOLO DE ABREU (ADVOGADO(A))

JULIANA GOMES TAKAYAMA (ADVOGADO(A))

VINICIUS KENJI TANAKA (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO NOVA GALILEIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos. Faculto a emenda da inicial para que o autor corrija a 

anomalia apontada no PJE que obstaculariza visualizar o seu pedido bem 

como os documentos que aparelham a ação. OBSERVAÇÃO: O processo 
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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: 1004289-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS (IMPETRANTE)

EDINEY DOMINGUES BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 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: 1028128-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALICIANA ALVES FREITAS MOKFA (AUTOR(A))

MARIO BENJAMIM BATISTA 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 proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos. Faculto a parte Requerente emendar a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, indicando corretamente o valor da causa, 

atentando-se que o valor atribuído à causa deve corresponder ao 

benefício econômico que o Requerente pretende auferir com a demanda 

que também deverá ser previamente calculada (simples cálculo). 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1021547-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL (ADVOGADO(A))

ANANIZA FALCAO DA SILVA (AUTOR(A))

JOANA DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita:Posto isto, oportunizo aos autores 

emendarem a inicial para demonstrar, inclusive carreando seus holleriths e 

cópia da suas declarações de IRPF que, apesar do salário recebido, o 

pagamento das custas processuais e da taxa judiciária poderá acarretar 

prejuízo em seu sustento, CARREANDO AOS AUTOS, também, 

comprovantes de despesas mensais permanentes que atestem a alegada 

hipossuficiência econômica, INCLUSIVE PELO FATO INCONTESTE DE QUE 

AS CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS PODERÃO SER INTEGRALIZADAS EM 

ATÉ SEIS PARCELAS, nos moldes admitidos pelo artigo 468 da CNGC. 

Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1034093-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM (ADVOGADO(A))

SANDRA REGINA GASPAR LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: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. Cuiabá, 28 de agosto de 

2018. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026673-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROSILENE FERREIRA CARVALHO DE MOURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos. Intime-se novamente a parte Requerente para emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando corretamente o valor da 

causa, atentando-se que o valor atribuído à causa deve corresponder ao 

benefício econômico que o Requerente pretende auferir com a demanda 

que também deverá ser previamente calculada (simples cálculo). Mesma 

oportunidade autorizo a juntada de documentos que atestem o estado 

atual de hipossuficiência do requerente para fins de acesso a justiça 

gratuita. OBSERVAÇÃO: O 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: 1026404-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA COSTA BEBER (ADVOGADO(A))

DAIANA COSTA BEBER (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "(...) Posto isto, CONCEDO A LIMINAR determinando que a 

autoridade impetrada proceda a imediata liberação das mercadorias 

relacionadas nestes autos, objeto do Termo de Apreensão e Depósito 

citado no relatório imanentes apenas aos produtos relacionados na nota 

fiscal colacionada, e com a observância dos demais procedimentos 

administrativos aplicáveis. Notifique-se a autoridade impetrada para que 

preste informações no decêndio legal cientificando-a desta medida para 

imediato cumprimento (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, 

vista ao Ministério Público." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008305-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES (ADVOGADO(A))

JOANA DARC FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504853-64.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CAFURE BEZERRA (ADVOGADO(A))

H. F. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Vistos, etc. Em consonância com o parecer ministerial (Id. 

3660421), intime-se pessoalmente a patrona da autora, por meio de Oficial 

de Justiça, para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção (art. 485, inciso III c/c § 1º, do CPC). Após a intimação, vistas ao 

Ministério Público. Na sequência, remetam-se os autos conclusos para 

novas deliberações. 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001202-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001202-93.2017.8.11.0041 AUTOR(A): RUBENS VENTURA ARAUJO 

RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos e etc. Cuida-se de petitório 

aviado pela parte requerente em que requer a intervenção deste Juízo 

com vista a ser intimado o executado para que cumpra a decisão que 

determinou o fornecimento dos medicamentos, sob pena de bloqueio de 

valores das contas públicas do Requerido, afim de assegurar custeio do 

medicamento pretendido. Postula pelo bloqueio de valores na conta única 

do requerido no importe R$ 41.490,00 (quarenta e um mil, quatrocentos e 

noventa reais). Pois bem. Primeiramente, determino a intimação pessoal do 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e na sua falta o SECRETÁRIO 

ADJUNTO ou quem estiver respondendo pelo cargo, para que, 

imediatamente, adote as medidas necessárias ao fiel cumprimento da 

decisão, para tanto, consigno o prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, o 

cumprimento deverá ser provado mediante a instrução de documentos. 

Intime-se também a PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. Em seguida, 

decorrido o prazo assinalado, incontinenti conclusos para analisar o 

pedido de BLOQUEIO DE VALORES. Intimem-se e cumpra-se. Cumpra-se 

com urgência, nesta datam, inclusive em regime de plantão, se necessário. 

Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712021 Nr: 5102-14.2011.811.0041

 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: ITAMAR MEDEIROS DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILA TEREZA COELHO 

LANNES PAULA SOUZA - OAB:4523, EMANUELLE MOURA CUIABANO - 

OAB:13860, FABIO DORILEO VIEIRA - OAB:OAB/MT 10.723, MARIA 

LUIZA CARDOSO ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714948 Nr: 7564-41.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA DA SILVA FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 902257 Nr: 31514-74.2014.811.0041

 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: ARTHUR AUGUSTO KLEIN MORAES RÊGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS 

E PRESIDENTE . DA COM. .DE POSSE DA SAD/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RIPOLI BIANCHI - 

OAB:12.856 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI 

NETO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1032900 Nr: 38057-59.2015.811.0041

 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: AQUELEI TIORGENIS MEERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:OAB/MT 18.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 866885 Nr: 7089-80.2014.811.0041

 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: REMA AUTO CAR COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DE ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUITE, GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL - SEFAZ, 

GERENTE DE NOTA FISCAL DE SAÍDA /SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELLA PAES MAIOLINO - 

OAB:17.622, LORENA DIAS GARGAGLIONE - OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 947999 Nr: 59140-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMAOS SCHROETER LTDA - SUPERMERCADO 

PARANAENSE IGA, IRMÃOS SCHROETER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA 

ESTADUAL DA FAZENDA PUBLICA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 859209 Nr: 1094-86.2014.811.0041

 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: AGROPECUARIA MAGGI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA 

ESTADUAL DE FAZENDA, GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SEFAZ-MT, ESTADO DE MATO GROSSO, 

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, JOSE FRANCISCO SILVA COLADO BARRETO - 

OAB:184.723/MT, RONALDO LUIZ COSTA - OAB:12091/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 860608 Nr: 2210-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA DE ALMEIDA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 Certifico que o recurso apresentado pelo autor é tempestivo. Intimo o 

requerido para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 914573 Nr: 39874-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO QUINTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE CARVALHO 

GOMES JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:16804-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:9000

 Certifico que o recurso apresentado pelo autor é tempestivo. Intimo o 

requerido para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778281 Nr: 31681-62.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO DA SILVA LOPES MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON RICALDES DA SILVA - 

OAB:8375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 867599 Nr: 7645-82.2014.811.0041

 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: AURISBELA GOMES DO NASCIMENTO SILVA, 

LOURDES GOMES DA SILVA, VANDERLEI DO CARMO MENEGUINI, 

TEREZINHA GONÇALINA BEZERRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 905074 Nr: 33604-55.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENTO ROSA LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12.860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1039680 Nr: 41445-67.2015.811.0041

 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: LUIZ CANDIDO DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI . M .F DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:4646

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1033406 Nr: 38320-91.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA CRISTINA BALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO PAULO DE SOUSA - 

OAB:MT/ 12.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE XAVIER - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1018081 Nr: 30969-67.2015.811.0041

 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: TEMISTOCLES CARVALHO NETO

 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: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050494 Nr: 46656-84.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ROGERIO DE SIQUEIRA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB:9.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE 

PROC MUNICIPIO - OAB:19398

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intio o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 917503 Nr: 41747-33.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON FIGUEIREDO DE VALOR, TULIO CEZAR DE 

ANDRADE, MARIA AUXILIADORA DE CAMPOS, IGRID ELAINE DA CUNHA 

GOMES DA SILVA, JOANA RITA DA SILVA, MARIA APARECIDA SOARES 

CORREA DA COSTA, ONOLINDA OLIVEIRA SODRÉ, EDSON LIMA 

FERREIRA, EMILIANO PINTO DE CAMPOS, BENEDITA DA PAIXÃO GOMES 

DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1038957 Nr: 41111-33.2015.811.0041

 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: MIZAEL SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE TARSO 

PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação apresentada está tempestiva, sendo assim, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 419329 Nr: 5720-90.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCINEY GONÇALO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da Silva Inez 

de Almeida - OAB:7.355-A/MT, FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:OAB-MT 12.770, 

FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT, JOSÉ KROMINSKI - 

OAB:10896, KALINCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598, 

LUCAS BERNARDINO DE OLIVEIRA - OAB:12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Tendo em vista que é obrigação do juiz manter a regularidade do 

processo, verifico a ausência de assinatura do causidicos na petição 

colacionada às fls. 94/97.

Dessa forma, intime-se a parte AUTORA para que proceda à 

regularização do vício apontado, no prazo de 10 (dez) dias.

 Ato contínuo, RENOVE-SE o prazo de intimação do ESTADO DE MATO 

GROSSO para impugnar o cumprimento de sentença.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 874632 Nr: 13139-25.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE RAMIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO 

ESTADO DE MT, ESTADO DE MATO GROSSO, INTERMAT - GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA MENDES MONTEIRO 

DA SILVA - OAB:11756/MT, PATRYCK DE ARAUJO AYALA - OAB:, 

PATRYCK DE ARAUJO AYALA - OAB:6831 - PROC.EST

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer o direito do 

Requerente sobre o domínio e a propriedade do imóvel adquirido de Irene 

Sebastiana da Silva, localizado na Rua 236, Qd. 81, nº 32, Casa 32, Tipo 

MT-39, Bairro Setor 02, Tijucal, em Cuiabá – MT, registrado sob o nº 6 da 

Matrícula nº 11.694, fls. 252, do Livro 2-AM, em 01/06/1984, na 1ª 

Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá.Sem custas e 

honorários.Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força da 

exceção contida no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.Após o 

trânsito em julgado, expeça-se o necessário para a averbação do direito 

de propriedade do Requerente no Cartório de Imóveis.Nada mais sendo 

requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de 

estilo.P.R.I.C.Cuiabá, 29 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.: 906543 Nr: 34608-30.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS SCHWINDEN DALLAMICO 

- PROC DO ESTADO - OAB:16309-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEL'ISOLA 

RAMOS FRANTZ - OAB:10625

 Vistos, em correição.

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.: 920304 Nr: 43599-92.2014.811.0041

 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: ANGELINA SOTOLANI ZANDONATO, BEATRIZ FARIAS 

DE SOUZA, CLÉDIA MARIA DE ASSIS CAMPOS, EVA ARAUJO SOUTO, 

ISABEL GARCIA DE FARIAS, IVANIR WEICH, JOSETE MARIA CANGUSSU 

RIBEIRO, LEONIDA CERILA DE SOUZA, MARLENE GOMES 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:

 Vistos.

Especifiquem as partes as provas que desejam produzir, no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, colha-se o parecer ministerial.
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Por fim, voltem os autos conclusos para saneamento, sem prejuízo do 

julgamento antecipado do mérito, caso cabível.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 877132 Nr: 14893-02.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE QUEIROZ DA SILVA, ALIBERTINO ROMÃO 

DA SILVA JUNIOR, MARCIA REGINA DE FREITAS SELLE, LUCIANA 

FERREIRA DE MAGALHAES, ELIZANE MARGARIDA DE SOUZA, JOSE 

AUGUSTO DE OLIVEIRA GUIMARÃES, OSMAR JESUS DA SILVA, ADILSE 

XAVIER DE CAMPOS PAULA, MARLI PEREIRA DE OLIVEIRA, TEREZA 

ROSANE DA COSTA VIEIRA

 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: FILIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465/B

 Vistos.

 Aguarde-se o desfecho do incidente processual em apenso (cód. 

1032092).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 860823 Nr: 2369-70.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHETERSON CALAZANS DO 

PRADO DUARTE - OAB:OAB/MT 16.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Certifico a tempestividade dos embargos de declaração protocolizada 

pela parte requerida. Impulsiono os autos intimando a parte embargada 

para para se manifestar acerca dos embargos de declaração.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 333765 Nr: 4445-77.2008.811.0041

 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: SAMARA PEREIRA ALVES, ILDA PEREIRA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:20906/O, GUSTAVO LIMA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT15.306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT, WYLERSON VERANO DE 

AQUINO SOUSA - Proc. do Estado - OAB:3968/MT

 .Com essas considerações expostas, INDEFIRO o pedido interpelado pelo 

ente municipal, devendo o mesmo arcar solidariamente com o Estado ou 

União, não deixando a obrigação da demanda recair somente a um 

requerido. Portanto, diante das considerações supra, determino a 

intimação da Parte Requerente para que, querendo o bloqueio de valores, 

traga aos autos três orçamentos referentes ao medicamento postulado, de 

fornecedores d is t in tos,  bem como número da conta 

descriminada.Expeça-se mandado, que deverá ser cumprido por Oficial de 

Justiça plantonista, considerando a natureza de urgência da decisão.A 

seguir, retornem conclusos.Às providências.Cuiabá-MT, 04 de julho de 

2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 797725 Nr: 4107-30.2013.811.0041

 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: GLAYTON JOSÉ RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLCIO CARLOS VIANA PINTO - 

OAB:6.588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.Cuiabá, 29 de agosto de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 818787 Nr: 25106-04.2013.811.0041

 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): ROMOLO GALVÃO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - 

OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHEL LAURINI RUTSATZ - 

OAB:14983/MT

 Certifico que o perito judicial dr. PALMIRO SOARES DE LIMA FILHO 

peticionou nos autos, informando o dia 1º/10/2018, às 15 horas, para o 

início da perícia, na Secretaria Unificada da Fazenda Pública de Cuiabá.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 949946 Nr: 60335-88.2014.811.0041

 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: LPRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDHPDEDM, EDMG, SAP, ASDP, EDAJDP, 

EMDS, BADS, VADP, FADS, MAP, JAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:

 Isto posto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida 

pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 485, VI, do Código 

de Processo Civil, julgando extinto o processo sem resolução de mérito em 

relação à COHAB/MT e ao Estado de Mato Grosso, que devem ser 

excluídos do polo passivo da ação.Condeno a Requerente ao pagamento 

das custas processuais proporcionais e de honorários advocatícios em 

favor do Estado de Mato Grosso, que arbitro em 10% do valor atualizado 

da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação com supedâneo no artigo 

98, § 3º, do Código de Processo Civil.Preclusa esta, encaminhem-se os 

autos ao Cartório Distribuidor para as adequações necessárias, com 

posterior redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais 

da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 30 de agosto de 

2018.Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 865492 Nr: 5994-15.2014.811.0041

 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: ZAQUEU FERREIRA LOPES

 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: Rodrigo Santos de Carvalho 
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- OAB:18026

 Vistos.

Certifique-se acerca da existência de valores vinculados ao feito.

Devidamente certificado, manifeste-se a parte AUTORA.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 856563 Nr: 58858-64.2013.811.0041

 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: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BORGES MOURA 

CABRAL - OAB:6.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com fulcro no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para consolidar os termos da 

decisão que deferiu a antecipação de tutela, determinando a exclusão do 

nome do município requerente da inadimplência constante do SIGCON – 

Sistema de Gerenciamento de Convênios 119/2007 – SINFRA; 057/2009 – 

FUNDED/MT e 082/2012 – SEC/MT.Condeno o Requerido ao pagamento 

das custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor atualizado da causa. Decisão sujeita ao reexame necessário 

por força do disposto no artigo 496, I, do Código de Processo Civil. Após o 

decurso do prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as 

sempre respeitosas homenagens deste juízo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 29 de agosto de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 906543 Nr: 34608-30.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS SCHWINDEN DALLAMICO 

- PROC DO ESTADO - OAB:16309-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEL'ISOLA 

RAMOS FRANTZ - OAB:10625

 Certifico que, tendo em vista a apresentação de impugnação à 

contestação pelo requerente, na forma do art. 152, VI do CPC, impulsiono 

estes autos para intimar as partes para especificar as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 906543 Nr: 34608-30.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS SCHWINDEN DALLAMICO 

- PROC DO ESTADO - OAB:16309-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEL'ISOLA 

RAMOS FRANTZ - OAB:10625

 Vistos, em correição.

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.

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026548-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA HELENA PEDROSO DA SILVA (AUTOR(A))

ROECSON VALADARES SA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1026548-12.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 956970 Nr: 3555-94.2015.811.0041

 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: SACOLÃO E SUPERMERCADO POPULAR LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, GERENTE DE FISCALIZAÇÃO 

DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E ENERGIA DA SEFAZ-MT, DIRETOR 

PRESIDENTE DAS CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11.084, NILSON JACOB FERREIRA CALDAS - OAB:9.845/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:PROC.

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 917935 Nr: 42020-12.2014.811.0041

 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: PAULO VICTOR BENEDITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO CENTRO DE 

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIA MARIA REIS - OAB:MT 

9616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN LONGO TORRES - 

OAB:13922/MT, ALBERTO DA CUNHA MACEDO - OAB:8074/MT, ANA 

ROSA DE ARRUDA FIGUEIREDO - OAB:14.611/MT, DANIELA CÔRTES 

SCHULZE MACHADO - OAB:17315, FERNANDO PEREIRA SANTOS - 

OAB:18948-B, MIRELE LINS DA SILVA - OAB:7475/MT, PRISCILLA 

BASTOS TOMAZ DE CAMPOS - OAB:8.659/MT

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448110 Nr: 21725-90.2010.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE 
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ESCRITÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS - 

OAB:7.921/MT, MAURÍCIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS - 

OAB:15.772/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE FERREIRA ZILIO - 

PROC DO ESTADO - OAB:2.848/MT

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1008274 Nr: 26866-17.2015.811.0041

 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: MARIA DO SOCORRO DA NÓBREGA RAFFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS 

E PRESIDENTE . DA COM. .DE POSSE DA SAD/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIAM CARLA IGNÁCIO VIEIRA 

- OAB:13.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intio o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 940043 Nr: 54582-53.2014.811.0041

 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: SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA 

ESTADUAL DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÃO DO ICMS DA SEFAZ, CENTRAIS 

ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - GRUPO ENERGISA, ESTADO DE 

MATO GROSSO, DIRETOR TECNICO COMERCIAL DAS CENTRAIS 

ELETRICAS DO ESTADO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ANDREI DE NOVAIS - 

OAB:17597/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO, ANTONIO CARLOS 

GUIDONI FILHO - OAB:146.977 OAB/SP, eduardo de carvalho borges 

- OAB:153.881, OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES (PROCURADORA DO 

ESTADO) - OAB:2606/O

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 905399 Nr: 33829-75.2014.811.0041

 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: AMÉRICA SUL MATERIAIS AERONÁUTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DA UNIDADE DE POLITICAS 

TRIBUTÁRIAS, SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO 

FAZENDARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1058241 Nr: 50161-83.2015.811.0041

 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: LINACIS ROBERTA PINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:OAB/MT 3.811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 925772 Nr: 46997-47.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO SEBASTIAO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 953864 Nr: 1982-21.2015.811.0041

 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: KARLA REGINA DA CUNHA FEIJÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANY ALLERSDORFER - 

OAB:17655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 948066 Nr: 59175-28.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENIL AUXILIADORA COSTA GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14870, KATIELE CARRIEL - OAB:18642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 857083 Nr: 59329-80.2013.811.0041

 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: CELIO ABRAÃO MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA CRISTINA SOUZA 

MADUREIRO - OAB:10.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação apresentada está tempestiva, sendo assim, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051578 Nr: 47206-79.2015.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: JESSIKA PEREIRA VASQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO GARCIA BARBOSA - 

OAB:17134/O, PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO. - 

OAB:MT-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057748 Nr: 49904-58.2015.811.0041

 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: SELMA PEREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047960 Nr: 45404-46.2015.811.0041

 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: JANE DE SOUZA MEDEIROS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057837 Nr: 49969-53.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NERIVAN CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Certifico que a contestação apresentada está tempestiva, sendo assim, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 830479 Nr: 36190-02.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE XAVIER - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 791150 Nr: 45223-50.2012.811.0041

 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: JOSE RUFINO PEREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHÉSIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:10.334 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA PATRIOTA HOLANDA 

DE AMORIM - OAB:

 Certifico que a contestação apresentada está tempestiva, sendo assim, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1027058 Nr: 35383-11.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO MARCELO PEREIRA DE SOUZA

 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 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1044672 Nr: 43862-90.2015.811.0041

 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: JOELCIO ROSSANI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ARRUDA DE LEMOS - 

OAB:18363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047943 Nr: 45390-62.2015.811.0041

 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: RINALDO PEREIRA DE SOUZA

 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:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1027052 Nr: 35377-04.2015.811.0041

 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: ANA CELIA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1034653 Nr: 38953-05.2015.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONLIRIA VILIBAR DA SILVA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1041465 Nr: 42273-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLLIANA BENASSI RIBEIRO DE SOUZA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049989 Nr: 46412-58.2015.811.0041

 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: LUCIANO BALDOÍNO DOS SANTOS, DARLY DE SOUZA 

PEREIRA, RAYANA APARECIDA DE OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS DE 

ALMEIDA, REIMAR RIVELINO MACHADO JUNIOR, KLEVERSON DA SILVA 

PEREIRA, DANIEL ALVES PORTILHO, ROGERIO LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - 

OAB:15306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 984198 Nr: 16026-45.2015.811.0041

 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: JOSIMAR LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DA SILVA BARBOSA - 

OAB:11510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059684 Nr: 50903-11.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEA SONIA TEIXEIRA COSTA

 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 DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1054487 Nr: 48539-66.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO HENRIQUE MAGRI ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO DE OLIVEIRA - OAB:OAB-MT 12.027, MARCIANO XAVIER 

DAS NEVES - OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ OTÁVIO TROVO 

MARQUES (SUB PROC. GERAL DO ESTADO) - OAB:5268/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intio o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1044260 Nr: 43574-45.2015.811.0041

 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: SIMONE RIBEIRO DE PAULA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY NORBERTO DA SILVA - 

OAB:11408/MT, PEDRO LUIZ JEVINSKI - OAB:12727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação apresentada está tempestiva, sendo assim, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1013633 Nr: 29124-97.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11.588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1040816 Nr: 41983-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILMAN DAS GRAÇAS RODRIGUES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONCA - 

OAB:3.247/MT, ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:2100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 359983 Nr: 29961-02.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO ALVES VIEIRA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:9.578 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHAO (PROC. FEDERAL) - OAB:PROC FEDERAL
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 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049007 Nr: 45919-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE FERREIRA HARDMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DA SILVA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 11.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Certifico que a contestação apresentada está tempestiva, sendo assim, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1043150 Nr: 43064-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA REGINA DE SOUZA

 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: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059634 Nr: 50858-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUBIA CRISTINA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUXILIADORA MARIA GOMES - 

OAB:18.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1065411 Nr: 53381-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA DE OLIVEIRA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY MARIA DA CRUZ 

MENDONÇA - OAB:2100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 919314 Nr: 42977-13.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO VAZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1027072 Nr: 35394-40.2015.811.0041

 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: CILENE GONÇALVES CORREIA

 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 

SANTOS - OAB:PROC.

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057711 Nr: 49869-98.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX SANDRO DALFITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1030593 Nr: 37049-47.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEVAN MARCIO RIBA DE NEIRA MELGAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:7718-B

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intio o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1056657 Nr: 49433-42.2015.811.0041

 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: JOSE ROBERTO CAETANO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROC. DO ESTADO, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059686 Nr: 50905-78.2015.811.0041

 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: EUCLIDES DIAS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intio o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1065221 Nr: 53305-65.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE MATOS VALERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROCURADORA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1056432 Nr: 49329-50.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADETE MORENO ESPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 954962 Nr: 2593-71.2015.811.0041

 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: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ BROCK - OAB:, 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:, YUN KI LEE - OAB:131693/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação apresentada está tempestiva, sendo assim, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047988 Nr: 45420-97.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MARIA VIANA DA COSTA FERREIRA

 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 OTAVIO TROVO - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1038879 Nr: 41056-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR PASSIANISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1038857 Nr: 41038-61.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI FERREIRA LIMA

 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: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1038572 Nr: 40871-44.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA DE SOUZA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1030585 Nr: 37043-40.2015.811.0041

 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: DIVA DIAS GUIMARÃES FLORES

 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 

SANTOS - OAB:PROC.

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intio o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047999 Nr: 45430-44.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DA SILVA

 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 OTAVIO TROVO - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 980624 Nr: 14372-23.2015.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: BENEDITO MOREIRA DE BRITO, ELISABETH MONÇÃO 

DE FRANÇA PESSOA, MALVINEIDE DE MIRANDA FREITAS SEABRA, 

GERALDO DONIZETI LUCIO, MANOEL ALCIDES PAULA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado pelo requerido é tempestivo. Intimo o 

autor para apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1030597 Nr: 37052-02.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR ANTONIA DE PAULA EUZEBIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Tendo em vista que a requerida ratificou todos os termos do recurso de 

apelação apresentado às fls. 242/289. Impulsiono os autos intimando a 

parte requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 990262 Nr: 18584-87.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MENDES TAVARES 

- OAB:Mat. 1963225-8

 PROCEDIMENTO COMUM.PROCESSO: 18584-87.2015.811.0041CÓDIGO: 

990268DESCUMPRIMENTO!URGENTE!Vistos, etc.Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte Requerente noticia o descumprimento da ordem 

exarada na decisão liminar, fls. 82/83, o qual determinou ao Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, que concedesse o benefício do 

auxílio-doença por acidente do trabalho, a Requerente SEVERINO PEDRO 

DA SILVA.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.Assim sendo, diante do descumprimento da tutela de 

urgência, determino a intimação pessoal do SENHOR GERENTE 

EXECUTIVO DO INSS ou quem estiver respondendo pelo cargo, bem como, 

da AGU, na pessoa do Procurador Federal em MT, para cumprirem 

imediatamente a decisão judicial, no prazo 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 BACEN JUD 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, 29 de Julho 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 403863 Nr: 36479-71.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAAT ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIA MARIA REIS - OAB:9616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PROCESSO N°: 36479-71.2009.811.0041

CÓDIGO: 403863

Vistos e etc.

 Por se tratar de cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade 

de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda, expeça-se a 

requisição de pequeno valor - RPV, nos termos do art. 535 §°3, II, do 

NCPC/2015, referente aos honorários de sucumbência indicados as fls. 

552. Expeça-se o necessário.

Intime-se

Cumpra-se

 Cuiabá-MT, 29 de Agosto de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 443488 Nr: 19096-46.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL E PAPELARIA IPIRANGA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELEN CRISTINA MOREIRA 

AGUIAR - OAB:8592/MT, RAFAEL COSTA LEITE - OAB:6.647-B/MT

 Tendo em vista o transito em julgado, impulsiono esses autos para intimar 

a parte executada para cumprir a sentença, na forma do art. 523 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 949108 Nr: 59751-21.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ALVES MADUREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 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 condenação, nos temos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º 

do CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 

1.060/50.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.: 803753 Nr: 10209-68.2013.811.0041

 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 ARMINDO NUNES DA SILVA, 

ESPÓLIO DE MILENA ADDOR NUNES DA SILVA, AUGUSTO ADDOR 

NUNES DA SILVA, BENEDITO CARLOS ADDOR NUNES DA SILVA

 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, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:SUB-PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 
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TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054/MT, MARCIA APARECIDA DE 

ALBUQUERQUE TEXEIRA SILVA - OAB:17845

 AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO

CÓDIGO: 803753

URGENTE!

Vistos, etc.

 CHAMO O FEITO À ORDEM!

Compulsando os autos, verifico que, embora tenha sido determinada por 

duas vezes a citação dos requeridos, tanto na liminar de fls. 77/78 quanto 

na decisão de fls. 544/545, até o presente momento não houve a 

expedição do mandado de citação, por falha grave da Secretaria e da 

Central de Mandados.

Dessa forma, DETERMINO a expedição de MANDADO DE CITAÇÃO de 

Benedito Carlos Addor Nunes da Silva, na condição de representante do 

Espólio de Armindo Nunes da Silva e do Espólio de Milena Addor Nunes da 

Silva para, querendo, contestar a ação no prazo legal.

Consigno que o mandado de citação deverá ser confeccionado AINDA 

HOJE, 29/08/2018, devendo ser entregue AINDA HOJE ao Oficial de 

Justiça PLANTONISTA, para que dê cumprimento com a máxima urgência e 

junte o mandado cumprido aos autos em 48h (quarenta e oito horas), sob 

pena de responsabilização funcional da Gestora responsável pela 

expedição de mandados na Secretaria Unificada, bem como do Oficial de 

Justiça, porque já há neste processo duas determinações de citação, e 

nenhuma foi cumprida, o que é inadmissível.

Intime-se.

 Cumpra-se, na exata forma acima indicada.

Cuiabá/MT, 29 de agosto de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 754677 Nr: 6668-61.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE 

MATO GROSSO - SINPEN - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ACORIZAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAÚDIO CARDOSO FÉLIX - 

OAB:12.004/O, JUARI JOSÉ REGIS JUNIOR - OAB:10.435 / MT, NATÁLIA 

RAMOS BEZERRA - OAB:12.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7255, Lidiane Fatima Gomes Moreira - OAB:15784

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

PROCESSO N°: 6668-61.2012.811.0041

CÓDIGO: 754677

Vistos em plano de meta.

Verifico que conforme certidão de fl. 217 a parte executada, devidamente 

intimada, não se manifestou quanto ao pedido de cumprimento de 

sentença apresentado pelo exequente às fls. 206/210.

Desta feita, homologo os cálculos apresentados pelo exequente as fls. 

206/210 para que operem seus efeitos jurídicos e legais.

Após, determino a Secretária Unificada da Fazenda Pública que expeça a 

devida requisição do ofício-precatório, nos termos do art. 535, §3º, I, do 

NCPC/2015, expedindo-se o necessário.

 Por fim, arquive-se com as baixas necessárias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 29 de Agosto de 2018.

 ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 915101 Nr: 40238-67.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOACI MOREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA

 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:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fls. 125/138, para recolhimento das custas 

processuais ao final do processo.

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 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.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de Agosto de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1259072 Nr: 24078-59.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA AYOUB MALOUF, KHALIL MIKHAIL MALOUF, 

NEILI BUMLAI AYOUB GRUNWALD, GERALDO XAVIER GRUNWALD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução Provisória de Sentença intentada por LEILA AYOUB 

MALUF e outros, referente à decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso no Recurso de Apelação n. 10843/2017, 

objetivando a expedição do Ofício Requisitório, quanto ao montante 

incontroverso, já atualizado à fl. 2051.

Às fls. 2093/2094 os cálculos foram homologados e foi determinada a 

expedição do competente Ofício Requisitório.

Contra essa decisão foi interposto o Agravo de Instrumento n. 

1004686-11.2018.811.0000, que foi improvido, consoante Certidão da 

Diretora da Primeira Secretaria de Direito Público e Coletivo, Senhora 

Silbene Nunes de Almeida, fl. 2157.

Tendo em vista o improvimento do Agravo de Instrumento n. 

1004686-11.2018.811.0000, determino seja dado imediato cumprimento à 

decisão de fls. 2093/2094, com a expedição do Ofício Requisitório, no 

valor já atualizado pela Contadoria Judicial, fl. 2051.

Assim, determino a Secretaria Unificada da Fazenda Pública que requisite 

o pagamento por intermédio do Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, expedindo-se o Ofício-precatório, nos termos do art. 535 

§3º, II do CPC/2015.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 29 de agosto de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016344-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SEDAQUE DIAS DA SILVA FILHO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1016344-06.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por SEDAQUE DIAS DA SILVA FILHO contra ato 

indigitado coator da lavra do PREFEITO DE CUIABÁ, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a concessão da medida 

liminar para que seja restituído o prazo para a posse no cargo de técnico 

em manutenção e infraestrutura – Vigilante, até conclusão do processo. 
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Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in 

mora. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da nova 

legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, 

inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Primeiramente cumpre salientar que o Mandado de 

Segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e 

certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer 

violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como 

se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos 

da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito do 

Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de 

Segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos 

alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o Mandado de 

Segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me 

trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: 

“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por 

mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si 

todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua 

existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se 

seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Conforme relatado, o presente remédio 

constitucional foi impetrado com o escopo de obter a concessão de 

medida liminar para que seja restituído o prazo para a posse no cargo de 

técnico em manutenção e infraestrutura – Vigilante, até conclusão do 

processo. Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos 

acostados, notadamente os documentos de ID nº 13100891 e seguintes, 

vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a 

documentação apresentada me convenceu da existência do fumus boni 

juris, uma vez que o Impetrante demonstrou a irregularidade no ato 

administrativo praticado pelas autoridades indigitadas coatoras, tendo em 

vista que a sua nomeação se deu através de mera publicação em diário 

oficial, o que não se mostra razoável. Nesse sentido à jurisprudência do E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE 

CANDIDATO – PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL – INSUFICIÊNCIA – 

DECURSO DO PRAZO PARA POSSE – NOMEAÇÃO TORNADA SEM 

EFEITO – LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO 

RESULTADO FINAL DO CERTAME E A NOMEAÇÃO DO CANDIDATO 

CLASSIFICADO FORA NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL – 

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE – 

NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO – RECURSO 

DESPROVIDO. Considerando o longo lapso temporal entre a homologação 

do resultado final de concurso público e a nomeação do candidato 

aprovado, impõe-se a sua notificação pessoal para tomar posse no cargo, 

em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da 

razoabilidade, sendo insuficiente a mera publicação do ato no Diário 

Oficial. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 09/06/2017). O 

periculum in mora, resta demonstrado na medida que retardar a posse do 

impetrante ao cargo ao qual logrou aprovação acarretará em sérios 

prejuízos financeiros. Portanto, ante a presença dos requisitos 

ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni 

iuris e o periculum in mora, impõe-se o deferimento da medida. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR a 

vindicada, para determinar a autoridade coatora que restitua o prazo do 

impetrante para tomar posse no cargo de técnico em manutenção e 

infraestrutura – Vigilante, até conclusão do processo. Notifique-se a 

autoridade coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão. 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Município sobre a presente decisão, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, 

consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro 

vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no 

presente feito, nos termos do art. 12.016/09. Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para 

sentença. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, 

do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma 

vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este 

como alvará de gratuidade. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá-MT, 30 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027756-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SEBASTIANA GUIMARAES CAMELO (AUTOR(A))

VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1027756-31.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Dependência Econômica c/c Obrigação de Concessão de Pensão Mensal 

com pedido de tutela provisória de urgência promovida por ANA 

SEBASTIANA GUIMARÃES CAMELO em desfavor MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV e do ESTADO DE MATO GROSSO, todos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão da tutela provisória de 

urgência para que seja determinado aos Requeridos que concedam o 

benefício previdenciário de pensão por morte, proveniente do segurado 

José Carlos Camelo. Aduz, em síntese, que é genitora do de cujus José 

Carlos Camelo, policial militar, falecido em 22.03.2018, o qual era solteiro, 

além de não possuir descendentes, tendo apenas deixado seus 

ascendentes como seus dependentes. Assevera que era dependente do 

seu falecido filho, tendo ficado desamparada após a morte deste, pois era 

o seu filho que sustentava as despesas da residência dos seus genitores, 

uma vez que, estes são idosos e suportam problemas de saúde, aliado ao 

fato de que não percebe qualquer aposentadoria ou benefício 

previdenciário. Relata que requereu a concessão de pensão por morte, 

por meio do Processo Administrativo nº 167717/2018, sendo que este foi 

instruído com todos dos documentos exigidos pelo MT PREV, notadamente 

a declaração do imposto de renda do seu falecido filho onde figura como 

dependente, todavia até o presente momento não houve o deferimento do 

benefício almejado, uma vez que lhe está sendo exigida a comprovação 

judicial da dependência econômica, nos termos da Lei Complementar nº 

524/2014. Pontua que as provas colacionadas aos autos revelam que é 

uma pessoa idosa, doente e, por isso não tem condições de exercer 

qualquer atividade laboral remunerada, requisitos suficientes para 

comprovar, a estreme de dúvidas, que a esta dependia economicamente 

do seu falecido filho. Pugna pela concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita. 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 
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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 nº 

003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse 

na conciliação, bem como a parte Autora se pronunciou pela 

desnecessidade de promover tal procedimento conciliatório, dai 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). Como relatado, cuida-se de Ação Declaratória 

onde a parte Autora almeja que seja determinado aos Requeridos que 

concedam o benefício previdenciário de pensão por morte, proveniente do 

segurado José Carlos Camelo. Frise-se que à época do falecimento do 

instituidor do benefício estava em vigor a Lei Complementar nº 555/2014 

(Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado de Mato Grosso), a 

qual dispõe sobre a pensão por morte em razão do óbito do militar 

estadual, senão vejamos: “Art. 118. Por morte do militar estadual, o 

cônjuge ou convivente e seus dependentes fazem jus a uma pensão 

mensal de valor correspondente ao do respectivo subsídio, sendo 

majorada na mesma proporção sempre que houver reajuste no subsídio do 

militar estadual da ativa”. “Art. 120. São beneficiários da pensão, para 

efeitos desta lei complementar: I - vitalícia: (...) c) a mãe e o pai que 

comprovem dependência econômica do militar estadual; (...) § 1º A pensão 

será concedida integralmente ao titular da pensão vitalícia, exceto se 

existirem beneficiários à pensão temporária. § 2º Ocorrendo habilitação de 

vários titulares à pensão vitalícia, o seu valor será distribuído em partes 

iguais entre os beneficiários habilitados. (...)”. É cediço que a legislação 

exige a comprovação da dependência econômica para que os 

ascendentes sejam beneficiários de pensão por morte deixada pelos seus 

filhos. Partindo de uma perfunctória análise dos autos, notadamente pelos 

documentos de ID nº 14941428 e 14941600, tudo indica que o de cujus, 

falecido filho da Requerente, arcava com o sustento da Autora, nos 

levando a crer que ela se enquadra na condição de dependente para fim 

de pensão por morte. Assim, restando demonstrado, ao menos neste 

limiar, que a Requerente preencheu todos os requisitos necessários, 

entendo que ela faz jus ao recebimento do almejado benefício. Nesse 

sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, in verbis: “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSÃO POR 

MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PAGAMENTO RETROATIVO À 

DATA DO ÓBITO – PREVISÃO LEGAL – TERMO INICIAL DOS JUROS 

MORATÓRIOS – CITAÇÃO – APELO, EM PARTE, PROVIDO.Por morte do 

servidor militar, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal que pode 

ser requerida a qualquer tempo, a contar da data do óbito, pois a lei de 

regência limita o seu recebimento somente às prestações abarcadas pela 

prescrição quinquenal (Lei Complementar no 231/2005, art. 

88).Demonstrado o pagamento a menor pela Administração Estadual, os 

valores devem ser restituídos, acrescidos dos consectários legais, 

correção monetária desde a data em que deveria ter sido efetuado o 

pagamento de cada parcela e de juros moratórios a partir da citação”. (Ap 

36591/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 

07/04/2017). “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA 

ECONÔMICA CUMULADA COM PENSIONAMENTO - MORTE DE SERVIDOR 

MILITAR - PENSÃO REQUERIDA PELOS PAIS - COMPROVAÇÃO DA 

DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM RELAÇÃO AO FILHO FALECIDO - 

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO COMO BENEFICIÁRIO -CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO NÃO AFASTADA - PREENCHIDAS AS CONDIÇÕES ÍNSITAS DA 

LEI COMPLEMENTAR Nº. 26/93 - SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - 

INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - RECURSO IMPROVIDO. 

Comprovada a dependência econômica dos pais em relação ao filho e 

preenchidos os demais requisitos da Lei, a pensão por morte é devida aos 

dependentes. A mera inexistência de designação expressa dos pais como 

beneficiários não afasta a possibilidade de percebimento da pensão, 

desde que comprovada a dependência econômica. Pretensão não 

ventilada no Juízo singular configura inovação recursal e impossibilita seu 

conhecimento pelo Tribunal. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA CUMULADA COM 

PENSIONAMENTO - REJEITADA A PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO 

POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - SERVIDOR MILITAR FALECIDO - 

GENITORES ECONOMICAMENTE DEPENDENTES - SENTENÇA RATIFICADA. 

Pretendendo os Autores a declaração de dependência econômica em 

relação ao filho o interesse de agir se mostra concreto. Não merece 

reforma a decisão que, por meio dos depoimentos testemunhais colhidos 

em audiência, declara a dependência econômica dos pais em relação ao 

filho, servidor militar falecido, cumprindo, assim, o disposto nos arts. 53 e 

55, I, “d”, do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (Lei 

Complementar nº. 26/93)”. (Apelação / Remessa Necessária 55592/2010, 

DES. MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 26/10/2010, Publicado no DJE 13/12/2010). 

Demonstrado, pois, a evidência da probabilidade do direito. Da mesma 

maneira restou comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, na medida em que o objeto da demanda versa sobre alimentos, 

os quais são imprescindíveis ao seu sustendo e garantidores de sua 

dignidade. Deste modo, à vista do exposto, sobejam presentes os 

requisitos da tutela de urgência, sendo dever deste magistrado o 

deferimento da medida pleiteada. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

vindicada para determinar aos Requeridos que concedam o benefício 

previdenciário de pensão por morte à Requerente Ana Sebastiana 

Guimarães Camelo, proveniente do segurado José Carlos Camelo, até 

ulterior decisão de mérito a ser proferida nesta ação. Deixo de fixar 

astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a 

obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no 

caso de desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a 

obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015). Intimem-se os Requeridos Estado 

de Mato Grosso e MT PREV para que cumpram a decisão supra, bem 

como, na oportunidade, cite-os pessoalmente para, querendo, 

apresentarem as suas defesas, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 

do CPC/2015. Com a defesa, vistas à Requerente 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 

conclusos para sentença. Por derradeiro, consoante o Procedimento de 

Controle Administrativo nº. 165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos 

da Lei nº 1.060/50, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como 

alvará de gratuidade. Nos termos da recomendação exarada pelo 

Conselho Nacional de Justiça na inspeção realizada neste Estado, serve a 

presente decisão como MANDADO. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, 

inclusive no regime de plantão. Cuiabá, 30 de agosto de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028483-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SO GRAOS CEREALISTA EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

LORENA DIAS GARGAGLIONE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA e SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE INFORMÁTICA DE TRÂNSITO 

GERÊNCIA DE MONITORAMENTO E SUPORTE À FISCALIZAÇÃO DE 

TRÂNSITO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1028483-87.2018.8.11.0041 (PJE 1) 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar 

impetrado por SÓ GRÃOS CEREALISTA EIRELI – ME., contra ato indigitado 

coator da lavra do AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAL – Sr. RICARDO 

BARBIERI BOGO, do SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

e do SUPERINTENDENTE DA GERENCIA DE MONITORAMENTO E SUPORTE 

A FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (GMFT), todos da SECRETARIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando “a concessão da 

medida liminar (...) para fins de determinar a suspensão do enquadramento 

na MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA, conforme ameaça contida na 

INTIMAÇÃO 438918/693/11/2018, (...) sob pena de multa diária (...)”. Narra 

a Impetrante, em síntese, que é pessoa jurídica de direito privado, que tem 

como objeto social o comércio atacadista de soja, algodão, dentre outros, 

estando, portanto, sujeita ao recolhimento do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços – ICMS. Conta que mesmo sendo cumpridora de 
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suas obrigações tributárias, foi surpreendida com a Intimação n. 

438918/693/11/2018, na qual o Fisco solicita esclarecimentos acerca de 

inconsistências identificadas no relatório anexo à aludida intimação, no 

prazo de 10 (dez) dias a contar da ciência, que se deu em 21/08/2018. 

Assevera que os Impetrados condicionam o enquadramento da empresa 

ao Regime Administrativo Cautelar até que sejam apresentadas as EFD’s 

faltantes e retificadoras, bem como recolhimento do ICMS supostamente 

devido. Afirma não estar impugnando o teor da notificação, apenas o 

prazo ínfimo para apresentar defesa, sendo que os 10 dias oferecidos 

não são suficientes para atender aos princípios do contraditório e da 

ampla defesa. Defende que o prazo deve ser de 30 dias, a teor do art. 987 

do RICMS/MT. Escuda a pretensão à vista dos pressupostos da medida 

liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e decido. À vista da legislação que disciplina o Mandado de 

Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e que do 

ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja só ao final 

deferida (periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado de 

Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de 

Segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente 

mandamus foi impetrado com a finalidade de determinar a suspensão do 

enquadramento da Impetrante na Medida Cautelar Administrativa, conforme 

ameaça contida na Intimação n. 438918/693/11/2018. Compulsando os 

autos, verifica-se que assiste razão em parte à Impetrante, pois, da 

análise minuciosa da documentação acostada aos autos, ressai que a 

Intimação n. 438918/693/11/2018 (ID. n. 15041486), que instou a 

Impetrante a prestar esclarecimentos acerca das inconsistências 

identificadas no relatório em Anexo a esta Intimação no prazo de 10 (dez) 

dias a contar da ciência (...) sendo que o não atendimento da presente 

intimação no prazo estipulado sujeitará o contribuinte a aplicação da 

Medida Cautelar Administrativa, nos termos dos artigos 915 e 916 das 

disposições permanentes do RICMS/MT/2014, fere os mais basilares 

princípios constitucionais, tais como devido processo legal, razoabilidade e 

proporcionalidade, vez que se sabe quão gravosa é a medida adotada 

pelo Fisco. Assim, em vista de combater cerceamento de defesa na via 

administrativa, deve ser concedido prazo razoável, 30 (trinta) dias, à 

Impetrante, para que a mesma possa sanar as irregularidades apontadas 

pelos Impetrados. Esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso em caso semelhante, in verbis: REEXAME NECESSÁRIO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DA IMPETRANTE 

DO CADASTRO DA SEFAZ COMO OPTANTE DO REGIME DO SIMPLES 

NACIONAL. NOTIFICAÇÃO POSTERIOR À EXCLUSÃO. VIOLAÇÃO AO 

DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA RATIFICADA. A exclusão da 

impetrante do cadastro da SEFAZ/MT como optante do Simples Nacional 

efetuou-se em período anterior à notificação efetiva da empresa 

interessada, ou seja, sem conceder-lhe qualquer possibilidade de defesa 

em relação às irregularidades arguidas pela autoridade administrativa 

responsável. Portanto, houve clara violação a direito com assento 

constitucional — o do devido processo legal. (ReeNec 168689/2015, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2017, Publicado no DJE 

04/12/2017) Desta forma, presentes os requisitos ensejadores para a 

concessão da liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in 

mora, o deferimento, em parte, é medida que se impõe. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR 

vindicada para conceder o prazo razoável de 30 (trinta) dias à Impetrante, 

para que a mesma possa sanar as irregularidades apontadas pelos 

Impetrados na Intimação n. 438918/693/11/2018. Notifiquem-se as 

autoridades coatoras enviando-lhes a segunda via da inicial, a fim de que, 

no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-as do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão 

enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7º, 

II da Lei nº 12.016/2009). Após, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no prazo improrrogável de 

10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 12 e § único da Lei nº 12.016/09). 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, PELO OFICIAL PLANTONISTA. 

Cuiabá/MT, 30 de agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017756-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEME JANISSARA DE OLIVEIRA ALCANTARA (AUTOR(A))

ROECSON VALADARES SA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1017756-69.2018.8.11.0041 (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, 30 de Agosto 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017838-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUSCIA MACIEL PEREIRA (AUTOR(A))

ROECSON VALADARES SA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1017838-03.2018.8.11.0041 (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, 30 de Agosto 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018211-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA (ADVOGADO(A))

SANDRA FERNANDES RODRIGUES CINTRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1018211-34.2018.8.11.0041 (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, 
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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, 30 de Agosto 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018539-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

WESLEY DE SOUSA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1018539-61.2018.8.11.0041 (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, 30 de Agosto 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018943-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA DE OLIVEIRA BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1018943-15.2018.8.11.0041 (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, 30 de Agosto 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008251-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL CALIXTO DE ARRUDA (AUTOR(A))

ADRIANO GARCIA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE ACORIZAL (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1008251-54.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos, etc. Trata-se de ação movida por LOURIVAL CALIXTO DE 

ARRUDA contra o MUNICÍPIO DE ACORIZAL objetivando a inexigibilidade 

de contribuição previdenciária, bem como a restituição de valores. Deu à 

causa o valor de R$ R$ 1.000,00 (um mil reais), Juntou documentos. É o 

relatório. Fundamento. Decido. A vertente ação deveria ter sido, 

obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, 

conforme a Lei Federal n. 12.153/2009 e também pelo que preceitua, 

expressamente, a Resolução n. 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque 

o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, 

único critério que define a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, salvo as exceções legais. 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, 30 de agosto de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005473-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS MARINA DIAS PINTO (ADVOGADO(A))

JOAO CASSAVARA FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 4)  PROCESSO Nº 

1005473-14.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado com o escopo de obter decisão para que seja 

declarada a ilegalidade da cobrança do ICMS (Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias) incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição) e a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da 

fatura de energia elétrica da parte Autora. O Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, suspendeu as 

liminares 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 de liminar 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, 30 de agosto de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO-14.2018.8.11.0041

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004864-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS MARINA DIAS PINTO (ADVOGADO(A))

CLEUZA DIAS LEITE (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 4)  PROCESSO Nº 

1004864-31.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado com o escopo de obter decisão para que seja 

declarada a ilegalidade da cobrança do ICMS (Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias) incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição) e a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da 

fatura de energia elétrica da parte Autora. O Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, suspendeu as 

liminares 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 de liminar 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, 30 de agosto de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019529-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAELY ANDRADE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

OZIEL GOMES CARDOSO (REQUERENTE)

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1019529-52.2018.8.11.0041 (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, 30 de Agosto 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028111-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(AUTOR(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (RÉU)

SECRETARIA DA FAZENDA (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1028111-41.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Cancelamento de Registro c/c Anulatória de Débito Tributário com pedido 

de tutela provisória de urgência proposta por BV FINANCEIRA S/A – 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, todos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão do provimento antecipatório para 

que seja determinado o bloqueio do veículo objeto de fraude junto à 

autarquia estadual, bem como seja determinada a suspensão da 

publicidade e exigibilidade de tributo IPVA, DPVAT, taxas e infrações de 

trânsito decorrentes do veículo objeto desta ação. Aduz, em síntese, que 

é Instituição Financeira privada que, na realização de suas atividades, é 

autorizada pela autoridade regulatória e monetária central (Banco Central 

do Brasil) a celebrar contratos de financiamentos de veículos, sendo que, 

ao celebrar tais contratos, tem como dever o registro perante aos órgãos 

públicos da sua propriedade resolúvel sobre os veículos, gerando assim 

um gravame em seu favor, impossibilitando a venda do veículo sem a sua 

anuência. Relata que em 21.09.2010 firmou, com uma pessoa identificada 

como Oswaldo Gomes Correa Negrão, uma cédula de crédito bancário, no 

valor de R$ 31.590,00 (trinta e um mil quinhentos e noventa reais) a ser 

pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 

866,02 (oitocentos e sessenta e seis reais e dois centavos) cada, tendo 

entregue ao contraente o veículo Chevrolet Classic LS 1.0 VHC-E, 

ano/modelo 2010/2011, placa NUF-5869, cor preta, Chassi nº 

9BGSU19F0BB192907. Sustenta que, em virtude de algumas divergências 

apuradas com relação às informações prestadas pelo suposto financiado, 

o departamento de Inspetoria acabou constatando que o referido 

financiamento seria um possível caso de fraude, sendo que o próprio 

contraente ingressou com uma ação judicial em face desta Instituição junto 

a Comarca de Natal/RN, contestando a referida contratação em seu nome. 

Pontua que protocolou junto ao DETRAN pedido administrativo de dispensa 

de pagamento de impostos e multas, referente ao veículo objeto do delito 

de estelionato, qual, contudo, não houve respostas por parte da 

autoridade administrativa competente. 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, 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, bem 

como a parte Autora se pronunciou pela desnecessidade de promover tal 

procedimento conciliatório, dai porquê deixo de aplicar tal providência, até, 

porque, para garantir o principio da razoável duração do processo. Para a 

concessão da tutela antecipada 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). In casu, o 

pedido de tutela provisória visa que seja determinado o bloqueio do veículo 

objeto de fraude junto à autarquia estadual, bem como seja determinada a 

suspensão da publicidade e exigibilidade de tributo IPVA, DPVAT, taxas e 

infrações de trânsito decorrentes do veículo objeto desta ação. Em análise 

perfunctória dos fatos expostos e da malha documental acostada aos 

autos, notadamente os documentos de ID nº 14982613 e seguintes, não 

vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da tutela provisória pleiteada. Isso porque, a 

documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência 

da probabilidade do direito, uma vez que a Requerente não demonstrou de 

forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelos 

Requeridos, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a 
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aludida conduta maliciosa atribuída ao ente público. Ademais, verifica-se 

que para a aferição da suposta fraude será necessário a produção de 

provas, razão pela qual não se mostra viável neste momento a concessão 

da medida pleiteada, bem como pela possibilidade de prejuízo ao erário. 

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a 

concessão da tutela provisória de urgência, qual seja a evidência da 

probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra e ante a ausência de fundamento 

relevante que o caso denota, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA vindicada. Citem-se pessoalmente os Requeridos Estado de 

Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – 

DETRAN/MT para, querendo, apresentarem as suas defesas, no prazo 

constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas à 

Requerente para impugnar no prazo legal. Após, 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. Cuiabá/MT, 30 de agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019983-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON RAMOS PEREIRA (AUTOR(A))

ROECSON VALADARES SA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1019983-32.2018.8.11.0041 (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, 30 de Agosto 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004030-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

WANDE ALVES DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1004030-28.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos, etc. Trata-se de ação movida por RICARDO ALVES DE SOUZA 

contra o ESTADO DE MATO GROSSO reversão de aposentadoria por 

invalidez. Deu à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Juntou 

documentos. É o relatório. Fundamento. Decido. A vertente ação deveria 

ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 12.153/2009 e também pelo 

que preceitua, expressamente, a Resolução n. 04/2014 do E. Pleno do 

TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais. 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, 30 de 

agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000837-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIONEY GALDINO DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1000837-05.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos, etc. Trata-se de ação movida por Elioney Galdino de Figueiredo 

contra o ESTADO DE MATO GROSSO cobrança de créditos trabalhistas. 

Deu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Juntou documentos. 

É o relatório. Fundamento. Decido. A vertente ação deveria ter sido, 

obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, 

conforme a Lei Federal n. 12.153/2009 e também pelo que preceitua, 

expressamente, a Resolução n. 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque 

o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, 

único critério que define a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, salvo as exceções legais. 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, 30 de agosto de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028087-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LORENZI (AUTOR(A))

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1028087-13.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de 

Débito Tributário com pedido de tutela provisória de urgência proposta por 

MARCOS LORENZI em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para que seja determinada a expedição de Certidão Positiva 

de Débitos com Efeitos de Negativa em nome do Autor. Aduz, em síntese, 

que em 20.08.2013 adquiriu da empresa C J de Abreu – ME o produto 

“Adubo formula 200020”, restando avençado que o pagamento se daria à 

vista, a ser realizado na retirada dos produtos, sendo que, após a 

formalização da aquisição, realizou o pagamento e, em ato contínuo, 

providenciou a retirada do produto junto à empresa vendedora. Relata que, 

em 21.03.2018, a Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato 

Grosso, através de procedimento de fiscalização, lavrou a Intimação 

Fiscal nº 176886/659/68/2018, solicitando esclarecimentos acerca do 

recolhimento de ICMS sobre a referida operação. Assevera que 

apresentou defesa administrativa e, em 11.06.2018, a Gerência de 

Fiscalização – GFIS – emitiu parecer rejeitando as justificativas 

apresentadas, considerando como não comprovada a regularidade fiscal 

das operações. Pontua que foi considerado como responsável solidário da 

empresa C J de Abreu – ME no tocante ao recolhimento de ICMS, sendo 

lavrado o respectivo auto de infração, cujo débito tributário perfaz a 

quantia de R$ 324.399,07 (trezentos e vinte e quatro mil, trezentos e 

noventa e nove reais e sete centavos). 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 
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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 expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos 

de Negativa em nome do Autor. Em análise perfunctória dos fatos 

expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 

14974500 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 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. Ademais, pela decisão administrativa 

proferida pelo Fiscal de Tributos Estaduais, (ID nº 14974987), há indícios 

de que não houve a contratação do serviço de frete e consequente 

emissão de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas – CTRC, 

não obstante os documentos fiscais apresentados em sua defesa 

administrativa tenham sido emitidos com o frete a ser arcado pelo emitente. 

Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria 

certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra 

crível ante a ausência de manifestação do Requerido. 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 ao Requerente para 

impugnar no prazo legal. Posteriormente, 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, 30 de agosto 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001350-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLEIDE MARCIA RODRIGUES MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 4)  PROCESSO Nº 

1001350-70.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado com o escopo de obter decisão para que seja 

declarada a ilegalidade da cobrança do ICMS (Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias) incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição) e a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da 

fatura de energia elétrica da parte Autora. O Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, suspendeu as 

liminares 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 de liminar 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, 30 de agosto de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001608-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 4)  PROCESSO Nº 

1001608-80.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado com o escopo de obter decisão para que seja 

declarada a ilegalidade da cobrança do ICMS (Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias) incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição) e a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da 

fatura de energia elétrica da parte Autora. O Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, suspendeu as 

liminares 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 de liminar 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 
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Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de agosto de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001521-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA LIMA SHIMIZU FRUTUOSO (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 4)  PROCESSO Nº 

1001521-27.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado com o escopo de obter decisão para que seja 

declarada a ilegalidade da cobrança do ICMS (Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias) incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição) e a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da 

fatura de energia elétrica da parte Autora. O Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, suspendeu as 

liminares 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 de liminar 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, 30 de agosto de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 928049 Nr: 48252-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO-FEDERAÇÃO 

ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILZA APARECIDA LOPES 

SILVA - OAB:173351/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Primeiramente, anote-se que as intimações da parte embargante 

deverão ser em nome da advogada WILZA APARECIDA LOPES SILVA.

2 - Compulsando os autos, observo que o Embargante pugnou pela dilação 

do prazo por 10 (dez) dias, o qual neta oportunidade defiro-o a contar da 

data do protocolo do feito, qual seja, 07.02.2017.

3 - Dessa forma, intimem-se as partes para manifestarem sobre as provas 

que pretende produzir outras provas, indicando em caso positivo, sua 

pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena de preclusão.

4 - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 924847 Nr: 46386-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MOARES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13.571-B OAB/MT

 Vistos etc...1. Em análise aos autos, mormente quanto ao petitório de fls. 

11/12, verifico que a parte executada nomeou a penhora por meio de carta 

de fiança, no entanto, deixou de anexá-la ao feito.2. Assim sendo, 

concedo ao banco executado o prazo de 10(dez) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de indeferimento.3. Outrossim, 

conforme aceitação expressa da parte exequente quanto ao oferecimento 

da carta de fiança como garantia da execução (fls. 16), ressalvando o 

pedido de atualização do débito, conforme CDA que fez juntar (fls. 17/19), 

além do que em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, é possível a oferta de carta de fiança para garantia da dívida 

mormente se foi oferecida nos autos, antes da providência do credor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 1016712 Nr: 30443-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 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. 81.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025620-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE (ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DA SILVA SANCHES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1025620-61.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE CARLOS DA SILVA 

SANCHES RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. Compulsando 

os autos verifico que o valor atribuído à causa, não corresponde ao valor 

do débito exigível, uma vez que o requerente pugna pela suspensão da 

exigibilidade da CDA nº 2017479661, cujo valor é de R$12.935,61 (doze 

mil e novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos). Nesse 

sentido: Agravo de Instrumento - Ação Anulatória de Débito Fiscal - 

Impugnação ao Valor da Causa - Insurgência contra a r. decisão que 

acolheu a impugnação do Município e determinou a retificação do valor da 

causa e a complementação de custas e demais despesas processuais. O 

valor da causa deve corresponder ao montante do crédito tributário 
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impugnado – Decisão reformada - Recurso provido. (TJ-SP - AI: 

21699574320158260000 SP 2169957-43.2015.8.26.0000, Relator: Cláudio 

Marques, Data de Julgamento: 10/03/2016, 14ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 22/03/2016) 2. Assim sendo, intime-se a parte autora 

para promover a emenda no prazo de 15 dias, conforme o art. 321, do 

NCPC, no sentido de informar corretamente o valor da causa bem como 

complementar o valor das custa processuais de id nº 14821472,se for o 

caso, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do parágrafo único 

do citado artigo. 3. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 30 de agosto de 2018. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001189-83.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TELMO FERNANDO PENA HEINECK (REQUERENTE)

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DETRAN MT (REQUERIDO)

RAFAEL MAGALHAES COUTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1001189-83.2018.8.11.0001 REQUERENTE: TELMO FERNANDO PENA 

HEINECK REQUERIDO: DETRAN MT e outros (2) Vistos, etc. 1. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer Decorrente da Não Transferência do Veículo 

Com Pedido de Tutela de Urgência (Liminar), ajuizado por Telmo Fernando 

Penã Heineck, em face do Estado de Mato Grosso e Outros, que veio 

redistribuído do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá. 2. Insta 

ressaltar, que conforme resolução nº 023/2013/TP do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso a Vara de Execução Fiscal da Capital tem a 

seguinte competência: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos 

fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os 

incidentes dele decorrentes com exceção das ações referentes a débito 

fiscais não inseridos em dívida ativa.” 3. Assim sendo, para se evitar 

eventual nulidade, necessário se faz que a parte impetrante traga aos 

autos a Certidão de Dívida Ativa em discussão no presente feito, no prazo 

de 10 (dez) dias. 4. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 30 de agosto de 2018. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001834-11.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

EDSON BOTELHO DO PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1001834-11.2018.8.11.0001 REQUERENTE: EDSON BOTELHO DO PRADO 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT e outros Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação 

de Obrigação de Fazer Com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por 

Edson Botelho do Prado em face do Estado de Mato Grosso e Outro, que 

veio redistribuída do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT. 2. 

Compulsando os autos, verifico a falta do recolhimento das custas 

processuais. 3. Assim, com fundamento no artigo 321, do CPC, assinalo o 

prazo de 30 (trinta) dias para que o requerente comprove o pagamento 

das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial 

(parágrafo único, do artigo 321, do CPC). 4. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001199-30.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO (ADVOGADO(A))

WILTON SILVA DELGADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1001199-30.2018.8.11.0001 REQUERENTE: WILTON SILVA DELGADO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação 

de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Liminar e Indenização Por Danos 

Morais ajuizada por Wilton Silva Delgado em face do Estado de Mato 

Grosso, que veio redistribuída do Juizado Especial da Fazenda Pública de 

Cuiabá-MT. 2. Compulsando os autos, verifico a falta do recolhimento das 

custas processuais. 3. Assim, com fundamento no artigo 321, do CPC, 

assinalo o prazo de 30 (trinta) dias para que o requerente comprove o 

pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição 

inicial (parágrafo único, do artigo 321, do CPC). 4. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001217-51.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA BANZI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1001217-51.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA APARECIDA BANZI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. Trata-se de Ação 

Declaratória de Negativa de Propriedade Com Pedido de Antecipação de 

Tutela de Urgência em face do Estado de Mato Grosso, que veio 

redistribuída do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá. 2. 

Inicialmente, tenho que o DETRAN-MT é parte necessária para figurar no 

polo passivo da presente ação, porquanto é responsável por manter 

intercâmbio com a SEFAZ para arrecadação do imposto bem como para 

informar os proprietários de veículos. 3. Nos termos do artigo 4º da Lei 

1.060/50 e do artigo 3º, § 2º da Lei Estadual 7.603/2001, para que as 

partes sejam beneficiadas com a Assistência Judiciária, é necessário que 

se acoste nos autos declaração de que não tem condições de pagar as 

custas processuais sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua 

família, juntamente com a prova de seu rendimento mensal. No entanto, 

não foram satisfeitas as condições impostas pela legislação vigente, bem 

como não houve o pagamento das custas judiciais. 4. Deste modo, nos 

termos do artigo 284 do CPC, concedo a parte requerente o prazo de 30 

(trinta) dias para que pague as custas judiciais ou comprove sua precária 

situação econômica, com cópia de holerite dos últimos três meses ou 

Declaração de Imposto de Renda do último ano, de forma a demonstrar 

que o pagamento das custas judiciais poderá comprometer seu sustento e 

de sua família bem como regularize o polo passivo sob pena de extinção 

do processo, conforme disposto no § único, do art. 115, do NCPC. 5. 

Intime-se e cumpra-se. 6. Após, à conclusão. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001717-20.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGRIPINA EUSTAQUIO DE SOUZA DUARTE (EXEQUENTE)

ELIANE EUSTAQUIO DUARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1001717-20.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: AGRIPINA EUSTAQUIO DE 

SOUZA DUARTE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. 

Trata-se de Ação Declaratória Negativa de Propriedade e Inexigência de 

Débito c/c Pedido de Antecipação de Tutela em face do Estado de Mato 

Grosso, que veio redistribuída do Juizado Especial da Fazenda Pública de 
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Cuiabá. 2. Compulsando os autos, verifico que a parte autora pugna pela 

exclusão de seu nome da Dívida Ativa, no entanto, deixa de trazer ao feito 

a CDA que deu ensejo ao ajuizamento da ação. 3. Nos termos do artigo 4º 

da Lei 1.060/50 e do artigo 3º, § 2º da Lei Estadual 7.603/2001, para que 

as partes sejam beneficiadas com a Assistência Judiciária, é necessário 

que se acoste nos autos declaração de que não tem condições de pagar 

as custas processuais sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua 

família, juntamente com a prova de seu rendimento mensal. No entanto, 

não foram satisfeitas as condições impostas pela legislação vigente, bem 

como não houve o pagamento das custas judiciais. 4. Deste modo, nos 

termos do artigo 284 do CPC, concedo a parte requerente o prazo de 30 

(trinta) dias para que pague as custas judiciais ou comprove sua precária 

situação econômica, com cópia de holerite dos últimos três meses ou 

Declaração de Imposto de Renda do último ano, de forma a demonstrar 

que o pagamento das custas judiciais poderá comprometer seu sustento e 

de sua família bem como, traga ao feito a Certidão de Dívida Ativa objeto 

da discussão, sob pena de extinção do processo, conforme disposto no § 

único, do art. 115, do NCPC. 5. Intime-se e cumpra-se. 6. Após, à 

conclusão. Cuiabá, 30 de agosto de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001821-12.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPANTANEIRA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1001821-12.2018.8.11.0001 REQUERENTE: TRANSPANTANEIRA 

TRANSPORTES LTDA - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. 1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito de 

IPVA em face do Estado de Mato Grosso, que veio redistribuída do Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Cuiabá. 2. Compulsando os autos, verifico 

que a parte autora pugna pela declaração de legalidade da cobrança de 

IPVA referente ao período de 23.03.2006 a 25.08.2016, e, para tanto, 

indexou o extrato do lançamento do IPVA no id nº 14490447, o qual 

informa que os débitos estão inscritos em dívida ativa, contudo, deixou o 

requerente de trazer ao feito a CDA. 3. Compulsando os autos, verifico a 

falta do recolhimento das custas processuais. 4. Assim, com fundamento 

no artigo 321, do CPC, assinalo o prazo de 30 (trinta) dias para que o 

requerente comprove o pagamento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (parágrafo único, do artigo 321, do CPC) 

bem como para que traga aos autos a Certidão de Dívida Ativa objeto da 

discussão, sob pena de extinção do processo, conforme disposto no § 

único, do art. 115, do NCPC. 5. Intime-se e cumpra-se. 6. Após, à 

conclusão. Cuiabá, 30 de agosto de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002515-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELBERT MAURO FERREIRA (ADVOGADO(A))

EUCLIDES DE OLIVEIRA LEMOS FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA (RÉU)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL SENTENÇA Autuação 05/02/2018 Última distribuição 

07/06/2018 Valor da causa R$ 125.201,78- AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE 

LIMINAR E REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS Nº 

1002515-55/2018 REQTE: EUCLIDES DE OLVEIRA LEMOS FILHO – CPF Nº 

305.387.347-87 REQDA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ 454 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE LIMINAR E 

REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS, proposta 

eletronicamente – PJe em 05/02/2018, inicialmente distribuída à Sétima 

Vara Cível desta Comarca de Cuiabá, por EUCLIDES DE OLVEIRA LEMOS 

FILHO – CPF Nº 305.387.347-87, em desfavor da PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, qualificados na exordial, pretendendo a 

antecipação dos efeitos da tutela, in limine littis e inaudita altera pars, para 

“a Requerida ser obrigada a cancelar/suspender imediatamente qualquer 

ação judicial de execução, cobrança, protestos e restrições sobre o nome 

do autor referentes às divida do imóvel inscrição de IPTU n. 

02.3.12.002.0319.001, sob de aplicação de pena de multa diária a ser 

arbitrada por este Juízo, que sugere ser no importe de R$ 1.000,00 (um mil 

reais) dia, ou no valor que Vossa Excelência entender como justo e 

equitativo.”, sic. Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos do fumus 

boni iuris e periculum in mora. No mérito, postulou pela procedência da 

presente ação ordinária, para que “seja declarado inexistente o absurdo 

débito imputado e executado pela Secretaria de Fazenda do Município de 

Cuiabá-MT no montante de R$ 12.600,89 (doze mil, seiscentos reais e 

oitenta e nove centavos), e ainda, que se determine imediatamente o 

cancelamento dos registros cadastrais imobiliários da inscrição 

02.3.12.002.0319.0001 junto a Prefeitura Municipal de Cuiabá, como sendo 

em nome do contribuinte ora requerente, pois este imóvel NUNCA lhe 

pertenceu”, sic, bem como que, “Pela cobrança indevida, que seja deferida 

a repetição do indébito sobre o valor indevidamente cobrado, no montante 

em dobro de R$25.201,78 (vinte e cinco mil, duzentos e um reais e setenta 

e oito centavos) devidamente atualizados e corrigidos monetariamente até 

a data do efetivo pagamento.”, sic, e ainda que a Prefeitura Requerida seja 

condenada “a compensar a parte Autora pelos inúmeros danos morais 

sofridos e consubstanciados pela Execução Fiscal apresentada 

indevidamente, no valor que Vossa Excelência entender como justo e 

equitativo, sugestionando para tanto, o montante de R$200.000,00 

(duzentos mil reais)” – ID nº 11632113. Deu à causa o valor de R$ 

125.201,78- (por extenso). Junto à inicial trouxe documentos de ID’s nºs 

11632113, 11632139, 11632190, 11632279 e 11632365. Em mesma data 

da distribuição (05/02/2018), o Requerente peticionou requerendo a 

juntada da declaração de hipossuficiência – ID’s nºs 11633793 e 

11633864. Em 08/02/2018 o Juízo da Sétima Vara Cível da Capital declarou 

de ofício a sua incompetência para processar e julgar esta ação, 

declinando para uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da 

Capital – ID nº 11695913. Em 28/02/2018 os autos foram redistribuídos ao 

Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública - Evento nº 14784273. Em 

10/04/2018, às 10:40 hs, o Requerente peticionou nos autos requerendo ‘o 

prosseguimento do feito, com a expedição de citação do requerido a fim 

de apresentar contestação se assim desejar, bem como seja determinada 

o agendamento de audiência inaugural com máxima urgência”, sic – ID nº 

12106107. Em mesma data, às 14:48 hs o Requerente novamente 

peticionou nos autos requerendo a juntada da “correspondência enviada 

pelo 4º Serviço Notarial de Cuiabá (Cartório de Protestos), onde o Autor foi 

protestado e agora compelido a pagar o valor de R$ 1.792,09” e ainda “a 

concessão imediata da liminar requerida na inicial” - ID nº 12636083. O 

Requerente peticionou nos autos em 04/05/2018 afirmando que o 

processo havia sido distribuído há noventa dias e nenhuma providência 

tinha sido determinada ‘quanto à citação da parte requerida para que 

assim se forme o triangulo processual. Como sendo bastante, a liminar 

pretendida sequer foi apreciada.”, sic - ID nº 13031323. Em 07/06/2018 os 

autos foram redistribuídos a este Juízo - Evento nº 16043242. O 

Requerente peticionou nestes autos eletrônicos em 13/06/2018 afirmando 

que “somente após SEIS MESES da distribuição da ação (05/02/2018), 

somente agora, após inúmeras visitas ao juízo, fora dado finalmente um 

despacho, porém, declinando competência.” – ID nº 13632031. Em 

19/06/2018 o Requerente peticionou nos autos, afirmando que “vem 

sofrendo restrição em seu CPF pelo indevido protesto apontado pela 

Prefeitura de Cuiabá sobre uma dívida de IPTU de um imóvel que NÃO 

pertence ao autor. Tal protesto está lhe causando injustamente todo tipo 

de transtorno e prejuízos.”, requerendo a apreciação da liminar pretendida 

e a juntada de ‘nova certidão de protesto em seu nome’, sic – ID’s nºs 

13725546 e 13725577. Em 20/06/2018 o Requerente mais uma vez 

peticionou nos autos requerendo a juntada das Certidões do Segundo e 

Sexto Ofício da Capital (RGI), “onde comprova que o autor não possui 

nenhum imóvel registrado em seu nome junto aos referidos cartórios de 

registros.”, sic – ID’s nºs 13765956, 13765982 e 13766022. Autos 

conclusos, em 03/07/2018 este Juízo proferiu decisão, com fundamento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 366 de 687



no Art. 99, § 2º e § 3º do CPC/2015, DEFIRINDO o pedido de gratuidade da 

justiça ao Autor e a prioridade na tramitação destinada à pessoa idosa, 

tendo sido ainda determinado a intimação do Advogado do Autor (PJe e 

DJe), para que promovesse a EMENDA À INICIAL, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicando corretamente o polo passivo da ação, v.g., litiris: ‘o 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ’, sob pena reconhecimento da sua inépcia e 

consequentemente o seu indeferimento ab initio, conforme Arts. 330, §1º, 

inc. III c/c 321, Parag. Único, ambos do CPC/2015, extinguindo-se o 

presente processo eletrônico sem resolução do mérito, nos termos do Art. 

485, incs. I e VI, ambos do CPC/2015 - ID nº 13975593. Em 04/07/2018 o 

Autor, através de seu Advogado, pretendendo emendar a inicial, 

peticionou indicando como polo passivo desta ação ordinária a 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT – 

CNPJ nº 03.533.064/0001-46, na pessoa do Secretario Municipal de 

Fazenda – ID nº 13981614. Vieram os autos à conclusão em 05/07/2018 - 

ID 16400651. Autos conclusos, na data de 21/08/2018 o Autor apresentou 

petição requerendo a concessão da tutela de urgência, a fim de que 

LIMINARMENTE este Juízo determinasse à Secretaria Requerida que 

promovesse o cancelamento do protesto e que ao final, fosse a mesma 

confirmada – ID nº 13981614. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Oportunizado ao Autor para que promovesse a necessária 

emenda à inicial quanto à correta indicação do Ente Federativo para 

compor esta lide, v.g., litiris: ‘o MUNICÍPIO DE CUIABÁ’ (ID nº 13975593), 

indicou como polo passivo da demanda a SECRETARIA MUNICIPAL DE 

FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - CNPJ nº 03.533.064/0001-46, 

na pessoa do Secretario Municipal de Fazenda - ID nº 13981614 (negritei). 

Pois bem. Sabe-se que para estar em Juízo “é necessário ter interesse e 

legitimidade”, conforme disciplina o Art. 17 do CPC/2015, ou seja, tem 

legitimidade aquele que é autorizado pela lei para postular ou defender-se 

em Juízo, garantindo o correto estabelecimento ao suposto causador da 

pretensão resistida. Por outro lado, segundo dispõe o Art. 1º, § 2º, inc. I 

da Lei Federal nº 9.784/1999, “órgão é a unidade de atuação integrante da 

estrutura da Administração Direta e da estrutura da Administração 

Indireta”. (negritei). Entretanto, apesar da clareza da conceituação técnica 

feita pela legislação federal acima, Celso Antônio Bandeira de Mello[1] 

ensina que os ÓRGÃOS "não passam de simples partições internas da 

pessoa cuja intimidade estrutural integram, isto é, não têm personalidade 

jurídica." (negritei e grifei). No caso presente, há de se registrar que a 

Secretaria Municipal de Fazenda é um órgão do Município, por isso não 

possui capacidade processual [2], ou seja, idoneidade para figurar em 

qualquer dos polos de uma relação processual judicial. Com efeito, acerca 

da capacidade processual dos órgãos públicos, adverte Jose dos Santos 

Carvalho Filho[3], que: “(...) Como círculo interno de poder, o órgão em si é 

despersonalizado; apenas integra a pessoa jurídica. Sendo assim, o órgão 

não pode, como regra geral, ter capacidade processual, ou seja, 

idoneidade para figurar em qualquer dos polos de uma relação processual. 

Faltaria a presença do pressuposto processual atinente à capacidade de 

esta em juízo.” (negritei). No caso destes autos eletrônicos, a 

SECRETARIA DE FAZENDA e a PREFEITURA, por serem órgãos públicos, 

desprovidos de personalidade jurídica própria, não detêm capacidade de 

ser parte em qualquer relação processual judicial, pois estão 

subordinados hierarquicamente à Administração Central – integrando a 

sua estrutura administrativa, não podendo ser sujeitos de direitos e 

obrigações, por esta razão os atos por seus agentes praticados são 

imputados à entidade estatal a que pertence, v.g., o MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ. A par da questão, ensina Hely Lopes Meireles que “Como órgão 

público, a Prefeitura não é pessoa jurídica; é simplesmente a unidade 

central da estrutura administrativa do Município. Nem representa 

juridicamente o Município, pois nenhum órgão representa a pessoa jurídica 

a que pertence, a qual só é representada pelo agente (pessoa física) 

legalmente investido dessa função que, no caso, é o prefeito. Daí a 

impropriedade de tomar-se a Prefeitura pelo Município, o que equivale a 

aceitar-se a parte pelo todo, ou seja, o órgão, despersonalizado, pelo 

ente, personalizado (...). Nas relações externas e em juízo, entretanto, 

quem responde civilmente não é a Prefeitura, mas sim o Município, ou seja, 

a Fazenda Pública Municipal, única com capacidade jurídica e legitimidade 

processual para demandar e ser demandada, auferindo as vantagens de 

vencedora e suportando os ônus de vencida no pleito." [4] (negritei). 

Ademais, apesar do Município de Cuiabá ter delegado tão somente a sua 

capacidade tributária ativa à Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de Cuiabá, órgão pertencente à Administração Pública Direta, conforme 

Art. 35 da LC Municipal nº 359/2014[5], tal delegação não tem o condão de 

retirar do Ente Federativo MUNICÍPIO DE CUIABÁ a responsabilidade para 

responder judicialmente pelas ações contra si interpostas, relacionadas à 

possível arrecadação ilegal. Assim, a Secretaria de Fazenda do Município 

de Cuiabá é apenas uma das unidades do referido Ente Federativo, 

resultado unicamente da necessidade de descentralização e 

especialização de determinação função administrativa, buscando otimizar 

determinado serviço, desprovida, portanto, de capacidade processual 

para figura no polo passivo da ação. Sabe-se que a ideia de conferir 

capacidade a órgão público tem evoluído para certos tipos de litígio, sendo, 

excepcionalmente, admitida a litigância por entes despersonalizados, 

denominada de “personalidade judiciária”. Porém, tal circunstância 

somente é admitida em relação aos órgãos mais elevados do poder 

públicos, de envergadura constitucional, quando defendem suas 

prerrogativas e competências, situação que refoge à hipótese dos autos. 

Esse é o entendimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 

verbis: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...). 

LEGITIMIDADE PARA RECORRER. CAPACIDADE PARA SER PARTE E 

ESTAR EM JUÍZO. ADI 1557. LEGITIMIDADE PARA A CAUSA 

CONCRETAMENTE APRECIADA. (...). A corte pacificou entendimento de 

que certos órgãos materialmente despersonalizados, de estatura 

constitucional, possuem personalidade judiciária (capacidade para ser 

parte) ou mesmo, como no caso, capacidade processual (para estar em 

juízo). ADI 1557, rel. min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 18.06.2004. Essa 

capacidade, que decorre do próprio sistema de freios e contrapesos, não 

exime o julgador de verificar a legitimidade ad causam do órgão 

despersonalizado, isto é, sua legitimidade para a causa concretamente 

apreciada. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte, tal 

legitimidade existe quando o órgão despersonalizado, por não dispor de 

meios extrajudiciais eficazes para garantir seus direitos-função contra 

outra instância de Poder do Estado, necessita da tutela jurisdicional. 

Hipótese não configurada no caso. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STF, Segunda Turma, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, RE 

595176 AgR, julgado em 31/08/2010, DJe-235 DIVULG 03-12-2010 PUBLIC 

06-12-2010). (negritei e grifei). Com efeito, evidencia-se no presente caso 

que o Município de Cuiabá, ente político titular do direito subjetivo de 

instituir e arrecadar tributos, é o que detém legitimidade para responder à 

esta ação declaratória e constitutiva, pois é o único legitimado para a 

cobrança extrajudicial e judicial dos créditos fiscais de sua competência, 

integrando a relação jurídico-tributária, portanto, quem efetivamente 

sustenta os efeitos patrimoniais da decisão judicial final. Nesse sentido, 

posiciona-se o nosso E. Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL (...) – COMPOSIÇÃO DO POLO PASSIVO – (...) – 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – TEORIA DA ENCAMPAÇÃO – 

INAPLICABILIDADE – PARTE SEM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 41, DO CC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O órgão público que integra a Administração Direta e 

subsiste a uma relação de hierarquia e subordinação, perante a 

administração central, é ente despersonalizado de capacidade jurídica e 

não apto a ser demandado por outrem, por isso, a declaração de sua 

ilegitimidade é medida que se impõe. (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DES. MÁRCIO VIDAL, Ap 51623/2015, 

Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017). (negritei). In casu, 

conforme já consignado expressamente na decisão proferida em 

03/07/2018 (ID nº 13975593), evidencia-se que esta ação ordinária 

deveria ser proposta contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ente dotado de 

personalidade jurídica, do qual a Secretaria de Fazenda e a Prefeitura são 

apenas suas partes, integrando a sua estrutura administrativa. Portanto, 

tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito fiscal, não 

sendo a SECRETARIA DE FAZENDA DO MUNICÍPIO e a PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO órgãos de estatura constitucional e materialmente 

despersonalizados, na linha de entendimento do Supremo Tribunal Federal 

e do Tribunal de Justiça deste Estado, conforme acima explicitado, no seu 

polo passivo deve figurar somente o MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Além disso, 

consigno que o Autor, quando da distribuição da inicial ou a posteriori na 

sua emenda, NÃO anexou qualquer documento eficaz para comprovar a 

inexistência de relação jurídica-tributária com o Município de Cuiabá, 

restringindo-se a juntar apenas o EXTRATO DO CONTRIBUINTE – ID nº 

11632365, o qual, por sua vez, somente demonstra a sua condição de 

devedor dos IPTU’s relativos ao imóvel Inscrição Municipal nº 

02.3.12.002.0319.001, referentes aos anos de 2005 a 2017, no valor total 

de R$ 12.600,89-. Na espécie, para comprovar suas alegações, competia 

ao Autor juntar aos autos Certidão Negativa de Imóveis lavradas em seu 
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nome por todos os Tabelionatos de Registros de Imóveis desta Capital, 

bem como juntar a Certidão Dominial lavrada pelo Tabelionato de Registro 

de Imóveis onde o imóvel da Inscrição Municipal nº 02.3.12.002.0319.001 

encontra-se matriculado e/ou registrado, para fazer jus à antecipação da 

tutela de urgência que pleiteou, demonstrando desde logo a evidencia do 

seu direito à declaração de que não é o contribuinte devedor dos IPTU’s 

que recaíram sobre tal imóvel, cujo endereço e bairro não consta do 

referido EXTRATO DO CONTRIBUINTE – ID nº 11632365. ISTO POSTO, não 

tendo o Autor emendado corretamente a petição inicial, conforme 

determinado por este Juízo (ID nº 13975593), na forma do Art. 321 do 

CPC/2015[6] , NÃO RECEBO A EMENDA À INICIAL (ID nº 13981614) e com 

fundamento no Paragrafo único do Art. 321 do CPC/2015, INDEFIRO a 

petição inicial de ID nº 11632113 e DECLARO EXTINTO este Processo 

Eletrônico (PJe) sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, inc. I do 

CPC/2015[7]. DEIXO de condenar o Autor ao pagamento de custas em 

razão ser beneficiário da gratuidade da justiça - ID nº 13975593, bem 

como DEIXO de condenar o Autor no pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais, face à inexistência de integração processual 

com a citação do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 238 do 

CPC/2015[8]. INTIME-SE imediatamente o Advogado do Autor (PJe e DJe), 

para fins do Art. 331 do CPC/2015[9]. A seguir, decorrido o prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e em seguida INTIME-SE 

pessoalmente o Município de Cuiabá, na pessoa do Sr. Procurador Geral 

Dr. Luiz Antônio Possas de Carvalho, desta sentença, para fins do § 3º do 

Art. 331 CPC/2015. Após, DÊEM-SE as BAIXAS necessárias na 

Distribuição e Relatórios e ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

eletrônicos no Sistema PJe. PUBLIQUE-SE (DJe) na forma do § 3º do Art. 

205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn 

[1] In Curso de Direito Administrativo. 15ª ed.. São Paulo: Malheiros, 2003, 

p. 130. [2]. Art. 70 CPC/2015: “Toda pessoa que se encontre no exercício 

de seus direitos tem capacidade para estar em juízo”. [3]. In Manual de 

Direito Administrativo, 25ª. Ed. Editora Atlas. São Paulo: 2012, pp. 15/16, 

[4]. In MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 6ª ed.. São 

Paulo: Malheiros, 1993. [5]. “Art. 35. À Secretaria Municipal de Fazenda 

compete executar as políticas tributária e fiscal do município, procedendo 

à arrecadação e fiscalização da receita tributária, acompanhando a 

despesa pública e demais atividades correlatas à contabilidade pública e, 

também, exercendo o controle da dívida pública.” [6]. Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. [7]. Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; ... [8]. Art. 238. 

Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o 

interessado para integrar a relação processual. [9]. Art. 331. Indeferida a 

petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 

(cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará 

citar o réu para responder ao recurso. §2o Sendo a sentença reformada 

pelo tribunal, o prazo para a contestação começará a correr da intimação 

do retorno dos autos, observado o disposto no art. 334. §3o Não 

interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da 

sentença. FIM

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028723-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SO GRAOS CEREALISTA EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

LORENA DIAS GARGAGLIONE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE ME E EPP 

(IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA e SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1028723-76.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: SO GRAOS CEREALISTA EIRELI 

- EPP IMPETRADO: AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS e outros (2) Vistos 

etc. Só Grãos Cerealista Eireli – ME, propôs o presente Mandado de 

Segurança Com Pedido de Liminar Initio Litis e Inaudita Altera Pars em 

desfavor do Agente de Tributos Estaduais – Sr. Eliton Paulo Teixeira, Sr. 

Superintendente da Gerência de Documentos e Declarações Fiscais – 

GDDF e Sr. Superintendente Adjunto da Receita Pública, ambos da 

Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. Em seguida, conforme 

id nº. 15085967, informou a distribuição equivocada e postulou a 

desistência do presente mandamus e a extinção do feito, sendo 

desnecessária a manifestação da parte impetrada quanto ao referido 

pleito posto que ainda não foi citada e tão pouco recebida a inicial. Assim, 

nos termos do art. 485, inciso VIII e para os fins do art. 200, § único, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, a 

desistência da ação, para que surta seus jurídicos e efeitos legais e, 

conseqüentemente declaro extinto o processo sem resolver o mérito. 

Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios por ser 

incabível à espécie. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P.R.I. e 

cumpra-se. Cuiabá, 30 de agosto de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

AUTOS Nº 307-64.2008.811.0042ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do 

Júri->Processo Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): HOELTON NOBREGA DE MACEDO

FINALIDADE: PROCEDER A INTIMAÇÃO do acusado Hoelton Nobrega de 

Macedo, Rg: 1.889.248-5 SSP MT Filiação: Waltecir Evangelista de Macedo 

e Lucia Maria da Nobrega, data de nascimento: 22/11/1986, brasileiro, 

natural de Cuiabá-MT, da SENTENÇA prolatada, às fls. 577/577vº, que, na 

íntegra, transcrevo: "...HOELTON NOBREGA DE MACEDO, qualificado nos 

autos, foi condenado às fls. 568/570, nas sanções do artigo 121, caput, 

c/c o artigo 73, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 

07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto. A sentença 

condenatória transitou em julgado para ambas as partes (certidão de fls. 

576). É o breve relatório. Fundamento e decido: Reza o artigo 110 do CP 

que "a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória 

regula-se pela pena aplicada..." Em seu parágrafo 1° estabelece que "a 

prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para 

a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena 

aplicada". Já o artigo 117 do mesmo Estatuto Penal estabelece que "o 

curso da prescrição interrompe-se: I – pelo recebimento da denúncia ou 

da queixa; II- pela pronúncia; III- pela decisão confirmatória da pronúncia; 

IV- pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis 

(Redação dada pela Lei n° 11.596, de 29/11/2007); V- pelo início ou 

continuação do cumprimento da pena; VI- pela reincidência". Em síntese, o 

que se extrai da análise conjunta dos dispositivos ora transcritos é que 

com o trânsito em julgado da sentença condenatória abre-se a 

possibilidade de verificação da prescrição, cujo prazo se baseia na pena 

em concreto e se sujeitam às causas interruptivas supracitadas. O 

Supremo Tribunal Federal consagrou em sua Súmula de n° 146 e 

posteriormente o legislador penal formalizou nos comandos legais em 

referência uma modalidade de prescrição da pretensão punitiva própria, 

denominada de "prescrição retroativa", tendo como fundamento o princípio 

da pena justa, ou seja, de que a resposta penal justa e adequada ao crime 

imputado ao acusado era, desde a data do fato, aquela fixada na 

sentença condenatória e que, portanto, ela é que deveria nortear os 

períodos prescricionais constatados desde a consumação do delito até a 

publicação da sentença condenatória, observadas, evidentemente, as 

causas interruptivas. No caso concreto a pena aplicada ao réu foi de 07 

(sete) anos de reclusão, que nos termos do artigo 109, inciso III, do CP 

prescreve em 12 (doze) anos. Ocorre que o réu era menor de 21 (vinte e 

um) anos na data do crime, porquanto nascido em 22/11/86, o que reduz o 

prazo prescricional pela metade, trazendo-o para 06 (seis) anos (CP, art. 

115). Do recebimento da denúncia (31/08/2008 – fls. 248) à publicação da 

decisão de pronúncia (26/08/2014 – fls. 364/371) decorreu 06 (seis) anos, 

06 (seis) meses, 03 (três) semanas e 05 (cinco) dias, de modo que a 

pretensão punitiva estatal encontra-se fulminada pela prescrição punitiva 
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retroativa. Como a prescrição é causa de extinção da punibilidade, "ex vi" 

do contido no art. 107, IV do CP, finda está a pretensão de obter o Estado 

a execução da pena que impôs, até porque, nas palavras do renomado 

doutrinador Damásio E. de Jesus, "a prescrição retroativa atinge a 

pretensão punitiva, rescindindo a sentença condenatória e seus efeitos 

principais e acessórios;"

 ISTO POSTO, sem maiores delongas e com supedâneo nos artigos 107, 

inciso IV, 109, inciso III, 110, todos do Código Penal, julgo extinta a 

punibilidade do réu HOELTON NOBREGA DE MACEDO, qualificado nos 

autos. Com o trânsito em julgado e considerando que a sentença que 

reconhece a prescrição da pretensão punitiva extingue os efeitos da 

sentença condenatória, proceda-se às baixas e anotações necessárias e 

arquivem-se os autos com as providências de costume."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

AUTOS Nº 524-25.1999.811.0042ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do 

Júri->Processo Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): WILSON DA SILVA PIRES

RÉU/REEDUCANDO(S): Wilson da Silva Pires, Cpf: 48221783153, Rg: 

879042 PM/MT, Filiação: Florencio da Silva Pires e Nildes Maria de Morais, 

data de nascimento: 23/01/1970, brasileiro, natural de Cuiabá-MT, 

Endereço: Rua 155, Quadra 157, Casa 01, 4ª Etapa, Bairro: CPA-IV, 

Cidade: Cuiabá-MT ou Rua Vitória Régia, nº 98, Bairro: Jardim Cuiabá, 

nesta capital.

FINALIDADE: PROCEDER A INTIMAÇÃO do acusado Wilson da Silva Pires, 

da SENTENÇA prolatada, às fls. 349/352, que, na parcialmente, 

transcrevo: "...Afinal, é um contrassenso que num país onde o Poder 

Judiciário é criticado constantemente por sua morosidade, insista-se em 

manter em andamento processos cujo resultado prático será nenhum, em 

detrimento do mais célere desenvolvimento de tantos outros com 

possibilidades reais de produzir efeitos. Data venia, ouvem-se 

testemunhas que tem que se deslocar muitas vezes com grande 

dificuldade para atender ao chamamento judicial; realizam-se diligências 

onerosas; sobrecarregam-se o Ministério Público, os Defensores Públicos 

e os advogados, em sua maioria dativos; sacrificam-se os Oficiais de 

Justiça para cumprimento dos mandados; avoluma-se o trabalho já insano 

dos servidores das Escrivanias Judiciais; convocam-se 25 (vinte e cinco) 

jurados e suplentes, com fornecimento de alimentação, enfim, 

movimenta-se uma pesadíssima e cara máquina judiciária para, ao final, 

prolatada a sentença eventualmente condenatória, decretar-se a 

prescrição. POR TODAS ESSAS CONSIDERAÇÕES, em consonância com 

o parecer ministerial e com supedâneo nos artigos 107, IV e 109, IV, 

ambos do Código Penal, ante a falta de justa causa na persecução criminal 

DECLARO POR SENTENÇA EXTINTA A PUNIBILIDADE que eventualmente 

viesse a ser irrogada ao acusado WILSON DA SILVA PIRES, qualificado 

nos autos, sem quaisquer efeitos penais. Por conseguinte, retiro o 

processo de pauta. Sem custas. Transitada esta em julgado, recolha-se 

eventual mandado de prisão expedido, com baixa no sistema, e oficie-se 

ao Instituto de Identificação Criminal para baixa nos antecedentes criminais 

do réu. Após, não havendo pendências, arquivem-se os autos com as 

formalidades legais.".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, digitei.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 471483 Nr: 11392-32.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONESIMO JOSÉ DE SANTANA, IRACEMA PIRES 

LIMA, REGINALDO - SINDICO DO PRÉDIO DA VÍTIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT, HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE - 

OAB:4300

 Vistos, etc;

Intimem-se as partes para os fins do artigo 422 do CPP, sob pena de 

preclusão, devendo, ainda, atualizarem o endereço das testemunhas que, 

na oportunidade, arrolarem.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 143988 Nr: 524-25.1999.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DA SILVA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. CARLOS ODORICO 

DORILÊO ROSA JUNIOR - OAB-MT 13.822 - OAB:OAB-MT 13.822, 

KELBILA MAYARA BORGES DOS SANTOS - OAB:25.277/O

 POR TODAS ESSAS CONSIDERAÇÕES, em consonância com o parecer 

ministerial e com supedâneo nos artigos 107, IV e 109, IV, ambos do 

Código Penal, ante a falta de justa causa na persecução criminal 

DECLARO POR SENTENÇA EXTINTA A PUNIBILIDADE que eventualmente 

viesse a ser irrogada ao acusado WILSON DA SILVA PIRES, qualificado 

nos autos, sem quaisquer efeitos penais.Por conseguinte, retiro o 

processo de pauta.Sem custas.Transitada esta em julgado, recolha-se 

eventual mandado de prisão expedido, com baixa no sistema, e oficie-se 

ao Instituto de Identificação Criminal para baixa nos antecedentes criminais 

do réu. Após, não havendo pendências, arquivem-se os autos com as 

formalidades legais.P.I.C.Cuiabá-MT, 21 de agosto de 2018.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 500820 Nr: 39847-07.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYNEY APARECIDO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - 

OAB:24463/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15.304

 Processo nº 39847-07.2017.811.0042

Código nº 500820

Vistos, etc.

Cuida-se de processo executivo de pena referente ao recuperando 

DAYNEY APARECIDO DA COSTA em razão das seguintes condenações:

1ª Guia de Execução Penal: 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento 

de 77 (setenta e sete) dias multa, em regime fechado, pela prática dos 

crimes descritos nos artigos 157, § 2º, I e II, e art.61, I, do Código Penal 

Brasileiro, de fls.05.

2ª Guia de Execução Penal: 07 (sete) anos e 03 (três) meses e 03 (três) 

de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 21 (vinte e um) 

dias multa, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, I e II, c/c 

art.70ambos do Código Penal Brasileiro, fls.70.

A defesa requereu o reconhecimento da data da prisão provisória como 

início de cumprimento de pena, almejando a progressão para regime de 

cumprimento de pena mais benéfico, (fls. 175/190).

Instado a manifestar, o Parquet, às fls. 493/494, opinou contrariamente ao 

pleito defensivo.

É breve relatório.

Decido.

Ressai dos autos que a denúncia foi recebida em 15/03/2013 (fls. 70), 

bem como, a publicação da sentença condenatória se deu em 28/06/2013 

(fls.89/93), com o trânsito em julgado para acusação e defesa ocorrendo 

em 14/09/2015, conforme guia acostada às fls. 70.

 Por sua vez, o recuperando foi preso em flagrante delito na data 

06/02/2013, permanecendo preventivamente até a data de 02/07/2013.

A sentença condenatória acostada às fls.89/93, determinou a liberdade 

provisória do apenado, consequentemente, expediu-se alvará de soltura.

Designada audiência admonitória (fls.140), foi dado início ao cumprimento 

da reprimenda descrita na guia de fls.70.

Constata-se prisão por novo crime em 10/11/2016, data da prisão em 

flagrante pela consumação do crime descrito na guia de fls.05, dessa 
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forma, o reeducando foi regredido definitivamente para o regime fechado 

(fls.165).

Sendo assim, as teses defensivas ora requeridas não devem prosperar, 

todavia, em homenagem à dialética e respeito à necessária 

fundamentação das decisões, este Juízo irá discorrer sobre a matéria.

Passo a ponderar o primeiro pleito defensivo, in casu, o reconhecimento 

da prisão preventiva como cumprimento integral.

O instituto da detração penal determina que se desconte, na pena ou na 

medida de segurança, o tempo de prisão ou de internação que o 

condenado cumpriu antes da condenação. Este período anterior à 

sentença condenatória é tido como pena ou medida de segurança 

efetivamente cumpridas.

Considera-se o período compreendido entre 06/02/2013 e 02/07/2013 

como prisão provisória, isto é, reclusão anterior ao início do cumprimento 

da pena. O início efetivo dá execução da reprimenda ocorre com a 

audiência admonitória.

Assim sendo, a tese patrocinada pela defesa almeja que a data da prisão 

em flagrante (06/02/2013) seja considerada como início do cumprimento da 

reprimenda imposta, seguindo este raciocínio, acolher o pleito requerido 

implicaria em desconsiderar a data da audiência admonitória como início da 

execução penal.

 Deste modo, deixo de acolher o pleito que visa à alteração do marco inicial 

da execução da reprimenda, com fundamento nos artigo 46, primeira 

figura, c/c art. 66, VI, ambos da Lei de Execução Penal.

Deixo de acolher, também, o pedido de designação de audiência 

admonitória, devido ao requisito objetivo ainda não ter sido alcançado, 

pois, conforme memorial de pena acostado às fls.166, o apenado 

alcançará a progressão para o regime semiaberto apenas em 31/12/2018.

Outrossim, homologo o memorial de pena acostado às fls.166.

Abram-se vistas às partes.

Aguarde-se o cumprimento de pena.

 Às providências.

Cuiabá/MT, 18 de agosto de 2018.

Geraldo Fernandes Fidelis Neto

 Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 304461 Nr: 19604-86.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIO MARCOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15 (QUINZE) DIAS

Intimando: Junio Marcos de Oliveira, Rg: 10613072 SSP MT Filiação: Maria 

Leocádia de Oliveira, data de nascimento: 28/02/1978, brasileiro, natural 

de Cuiabá-MT, convivente, Endereço: Rua Mato Grosso , Qd 149 , Casa 

14, Bairro: Altos da Serra, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAR O REEDUCANDO PARA PAGAMENTO DA PENA DE 

MULTA NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS SOB PENA DE INSCRIÇÃO EM 

DÍVIDA ATIVA. VALOR ATUALIZADO DA MULTA CONFORME CÁLCULO 

DE FL. 126: R$ 306,13 (TREZENTOS E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS). * 

VALOR SUJEITO A ALTERAÇÃO NA DATA DO PAGAMENTO.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, etc.

Atualize-se o cálculo da pena de multa e, em seguida, intime-se o 

recuperando Junior Marco de Oliveira para que efetue o seu 

adimplemento. Na impossibilidade de notifica-lo, proceda-se via edital.

Às providências.

Nome do Servidor (digitador):GÉLISON NUNES DE SOUZA

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 132115 Nr: 17400-40.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIANE DA SILVA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONILTO RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:19140/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15 (QUINZE) DIAS

Intimando:Luziane da Silva Teixeira, Cpf: 01949824160, Rg: 1678343-3 

Filiação: João Batista Teixeira e Maria Marlene da Silva, data de 

nascimento: 08/12/1981, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), do 

lar, Endereço: Rua 04 de Janeiro, Nº 264, Bairro: Jd. Leblon, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DA REEDUCANDA PARA PAGAMENTO DA PENA 

DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 

SOB PENA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. (CÁLCULO DE FOLHAS 180: 

valor das custas judiciais - R$ 500,75; valor da multa - RS 6.335,44). * 

VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO NA DATA DO PAGAMENTO

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc, Certifique-se nos autos se o penitente 

realizou o pagamento da pena de multa.

Em caso negativo, atualize-se o valor e proceda à intimação via edital. 

Decorrido o prazo, sem pagamento, determino a remessa das peças 

necessárias à PGE para proceder com a execução fiscal, a teor do que 

estabelece o art. 51 do CP, já que a pena multa passou a ser considerada 

como dívida ativa da Fazenda Pública. Expeça-se o necessário. Às 

urgentes providências. Cuiabá, 12 de janeiro de 2017. Bruno D'Oliveira 

Marques. Juiz de Direito.

Nome do Servidor (digitador):GÉLISON NUNES DE SOUZA

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 408330 Nr: 12986-52.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA MARQUES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEUDER LIMA DE ASSIS - 

OAB:20006/MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de processo executivo de pena em que a recuperanda cumpre 

pena no regime semiaberto.

2. Requisito objetivo para progressão ao regime aberto alcançado em 

20.01.2017, conforme cálculo de fl. 231.

3. Manifestação favorável do Ministério Público à fl. 236.

4. É o relato. Decido.

5. Compulsando os autos, verifica-se que a recuperanda já atingiu o lapso 

temporal necessário à progressão de regime.

6. Ademais, não há informações sobre novos crimes ou eventual 

descumprimento das condições impostas para a permanência no regime 

semiaberto.

 7. 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 Andreia 

Marques Duarte, mediante o cumprimento de condições a serem fixadas 

por ocasião da audiência admonitória, a qual designo para o dia 

26.09.2018, às 14 horas.

8. Intime-se a recuperanda pessoalmente. A defesa, via Dje.

9. Ciência ao Ministério Público.

10. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 468314 Nr: 8205-16.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBERSON DOS SANTOS 

SILVA SCHMIT - OAB:24712-O

 Atento a certidão fornecida pela SEJUDH, bem como pela consulta junto 

ao sítio eletrônico do TJMT, constato que o recuperando, de fato, 

encontra-se preso preventivamente nos autos da ação penal 

supramencionada, em tramite perante a 8ª vara criminal desta comarca.

Diante disso, suspendo a execução da pena privativa de liberdade, em 

razão da pratica, em tese, de novo crime, cometido no curso da execução.

 Oficie-se o juízo da 8º Vara Criminal para que informe a este Juízo 

qualquer alteração processual da situação do penitente, nos autos código 
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518953.

.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste, com 

posterior conclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 139596 Nr: 5442-23.2009.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON RUAS DO NASCIMENTO 

- OAB:18869/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOILSON RUAS DO 

NASCIMENTO - OAB:18869/O

 Compulsando os autos, observa-se que o(a) reeducando(a) preencheu 

os requisitos legais para obtenção da progressão regimental, do 

semiaberto para o ABERTO.

Desse modo, concedo ao(a) recuperando(a), a progressão do regime 

semiaberto para o ABERTO, devendo obedecer as seguintes condições:

Comparecer mensalmente em juízo para:

a) assinar o termo de comparecimento;

b) comprovar as suas atividades lícitas (holerite do mês);

 c) trazer prova da residência fixa ( Conta de água, luz ou telefone);

d) Não se ausentar da Comarca, nem mudar de residência, sem prévia 

autorização deste Juízo;

e) Não andar armado(a);

f) Não ingerir bebidas alcoólicas ou drogas;

 g) Não frequentar bares, boates, casa tolerância e locais de reputação 

duvidosas;

 h) Recolher-se todos os dias, inclusive nos sábados, domingos e 

feriados, às 22:00 horas, em sua residência, sair para o trabalho a partir 

das 06:00 horas, sob pena de revogação do benefício.

 A seguir o MM. Juiz advertiu-o(a) das cominações contidas no art. 118 da 

LEP e perguntou-lhe se aceitava as condições impostas, tendo o(a) 

reeducando(a) dito que estava de pleno acordo, bem como ciente de que 

não as cumprindo sujeitar-se-á às sanções acima elevadas.

DETERMINO A RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.

 Aguarde-se o cumprimento da pena. Cumpra-se, expedindo-se 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

 DELIBERAÇÕES

Vistos,

 Compulsando os autos, observa-se que o(a) reeducando(a) preencheu 

os requisitos legais para obtenção da progressão regimental, do 

semiaberto para o ABERTO.

Desse modo, concedo ao(a) recuperando(a), a progressão do regime 

semiaberto para o ABERTO, devendo obedecer as seguintes condições:

Comparecer mensalmente em juízo para:

a) assinar o termo de comparecimento;

b) comprovar as suas atividades lícitas (holerite do mês);

 c) trazer prova da residência fixa ( Conta de água, luz ou telefone);

d) Não se ausentar da Comarca, nem mudar de residência, sem prévia 

autorização deste Juízo;

e) Não andar armado(a);

f) Não ingerir bebidas alcoólicas ou drogas;

 g) Não frequentar bares, boates, casa tolerância e locais de reputação 

duvidosas;

 h) Recolher-se todos os dias, inclusive nos sábados, domingos e 

feriados, às 22:00 horas, em sua residência, sair para o trabalho a partir 

das 06:00 horas, sob pena de revogação do benefício.

 A seguir o MM. Juiz advertiu-o(a) das cominações contidas no art. 118 da 

LEP e perguntou-lhe se aceitava as condições impostas, tendo o(a) 

reeducando(a) dito que estava de pleno acordo, bem como ciente de que 

não as cumprindo sujeitar-se-á às sanções acima elevadas.

DETERMINO A RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.

 Aguarde-se o cumprimento da pena. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado por mim, (Carolina Dal aponte 

Carvalho), o presente termo que vai assinado pelos presentes.

Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga

Juiz de Direito

Promotor(a) de Justiça:

Defesa:

Recuperando(a):

 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

 Compulsando os autos, observa-se que o(a) reeducando(a) preencheu 

os requisitos legais para obtenção da progressão regimental, do 

semiaberto para o ABERTO.

Desse modo, concedo ao(a) recuperando(a), a progressão do regime 

semiaberto para o ABERTO, devendo obedecer as seguintes condições:

Comparecer mensalmente em juízo para:

a) assinar o termo de comparecimento;

b) comprovar as suas atividades lícitas (holerite do mês);

 c) trazer prova da residência fixa ( Conta de água, luz ou telefone);

d) Não se ausentar da Comarca, nem mudar de residência, sem prévia 

autorização deste Juízo;

e) Não andar armado(a);

f) Não ingerir bebidas alcoólicas ou drogas;

 g) Não frequentar bares, boates, casa tolerância e locais de reputação 

duvidosas;

 h) Recolher-se todos os dias, inclusive nos sábados, domingos e 

feriados, às 22:00 horas, em sua residência, sair para o trabalho a partir 

das 06:00 horas, sob pena de revogação do benefício.

 A seguir o MM. Juiz advertiu-o(a) das cominações contidas no art. 118 da 

LEP e perguntou-lhe se aceitava as condições impostas, tendo o(a) 

reeducando(a) dito que estava de pleno acordo, bem como ciente de que 

não as cumprindo sujeitar-se-á às sanções acima elevadas.

DETERMINO A RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.

 Aguarde-se o cumprimento da pena. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 368838 Nr: 9053-08.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO EMANUEL MOREIRA 

LIMA - OAB:9983/MT, LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - 

OAB:10006/MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de executivo de pena em que o recuperando cumpre a pena 

unificada de 53 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão.

2. O penitente foi preso inicialmente no dia 07.04.2012. Conforme cálculo 

de pena de fl. 457, a progressão de seu regime está prevista para 

14.10.2020.

3. Diante da transferência do recuperando foi determinado o envio dos 

autos para junto do mesmo. Contudo, antes de tal providência o mesmo foi 

recambiado para esta Comarca, tornando prejudicado o ato de remessa.

4. A defesa requereu o reconhecimento da continuidade delitiva entre os 

delitos encartados na Guia 1 (fls. 489/494).

5. Com vista dos autos, o Ministério Público apenas manifestou-se pela 

manutenção dos autos na Comarca, visto o retorno do penitente para a 

presente.

6. Em consulta ao sistema APOLO, constatou-se a existência de outra guia 

de execução penal em nome do executado, registrada sob o código n. 

165171, da 2ª vara criminal desta Comarca, cuja condenação não está 

encartada na presente.
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7. É o relatório. Decido.

8. De início, determino a extração de cópia integral da guia de execução 

registrada sob o código n. 165171 e, após, seja a mesma juntada à 

presente.

9. Adotada tal providência, dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestar quanto ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, 

para dizer quanto ao atestado de trabalho de fls. 485/486, bem como para 

se posicionar quanto a unificação da reprimenda encartada na 

documentação juntada (guia de código 165171).

10. Cumpridas tais determinações, façam-me os autos conclusos.

11. Cumpra-se e intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 392081 Nr: 14760-19.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDSON DETONI RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910

 O Tribunal de Justiça de Mato Grosso convocou o presente magistrado 

para participar do “I Encontro do Sistema de Justiça Criminal de Mato 

Grosso”, nas instalações da Escola Superior da Magistratura de Mato 

Grosso, o qual ocorrerá nos dias 30 e 31 de agosto do corrente ano. Por 

este motivo, torna-se prejudicado o ato designado para o dia 30/08/2018. 

Sendo assim, redesigno-o para o dia 27/09/2018, às 14h45min.

Intime-se o penitente.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 468659 Nr: 8583-69.2017.811.0042

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA PATIELLY DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL VARANDA - OAB:

 Vistos, etc.

Ante a certidão de fls. 17, dê-se vista dos autos à Defensoria Pública, 

coma finalidade de apresentar as contrarrazões.

Após, voltem-me conclusos para decisão de manutenção ou reforma.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 390381 Nr: 6416-10.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FELIX DE ARRUDA 

SOUZA - OAB:25038

 Vistos etc.

Elabore-se o cálculo de pena.

Após, abra-se vista ao MP e à Defesa.

Às URGENTES providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 527352 Nr: 19274-11.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALACY JUNIOR DA COSTA ARAUJO, FELIPE 

AUGUSTO NUNES SILVA, THIAGO HENRIQUE FONSECA NOGUEIRA, 

MAXSUEL DOS SANTOS, FRANCIMAR ALMEIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - 

OAB:17.912

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DRA. HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB/MT 

17.612

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

02/10/2018, ÀS 15:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jéssica Duarte

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 535586 Nr: 27238-55.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DA CRUZ PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/DEFESA PRELIMINAR

Prazo:10

Intimando:DR. ADEMIR ROSA GOMES. OAB/MT: 11.390

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

para apresentar(em) defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme a Lei 11.719 de 20/06/2008, podendo argüir preliminares e 

alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) 

documentos e justificações, especificar(em) as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e 

requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 527147 Nr: 19073-19.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON FARIAS MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Ademilson Farias Mariano, Rg: 9732284 SSP MT Filiação: 

Sebastião Mariano Ferreira e Hilda Farias de Paula, data de nascimento: 

19/11/1975, brasileiro(a), natural de Rondonopólis-MT, solteiro(a), 

Endereço: Morador de Rua, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU:

CITÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais precisamente 

para defender-se na ação penal acima mencionada, proposta pelo MP, por 

violação do Artigo _____, § _____, Inciso _____, do CP, em conformidade 

com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) acusado(s) responder(em) 

a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias nos termos do artigo 

396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) resposta(s), poderá(ao) argüir 

preliminares e alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), 

oferecer(em) documentos e justificações, especificar(em) as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), 

qualificando-as e requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário, 

de conformidade com a Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jéssica Duarte
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Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 320822 Nr: 20576-22.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILCE PINHEIRO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:10245/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. ADEMIR RODRIGUES CARVALHO. OAB/MT: 10245

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

17/10/2018, ÀS 14:20 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:CERTIFICO E DOU FÉ QUE visando a readequação da 

pauta do mês de Julho, face às férias regulamentares do representante do 

Ministério Público e da Defensoria Pública Criminal, foi determinada a 

redesignação da audiência (26/07/2018)para o próximo DIA 17 DE 

OUTUBRO DE 2018, ÀS 14H20MIN.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 461409 Nr: 1242-89.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL VELLOSO FELIX, THIAGO ENRIQUE 

VACA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:15

Intimando:Indiciado(a): Rafael Velloso Felix, Cpf: 00751476536, Rg: 

7663960 SSP MT Filiação: Edson Batista Felix da Silva e Maria Luiza 

Velloso, data de nascimento: 03/10/1983, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), estudante de aviação civil, Endereço: Rua Messina 

Nº 100, Bairro: Jardim Itália, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Artigo 171, DO CP, em conformidade 

com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) acusado(s) responder(em) 

a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias nos termos do artigo 

396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) resposta(s), poderá(ao) argüir 

preliminares e alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), 

oferecer(em) documentos e justificações, especificar(em) as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), 

qualificando-as e requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário, 

de conformidade com a Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 416179 Nr: 21278-26.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNELSON SANTANA DE OLIVEIRA, NATHAN 

DE ARRUDA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINO CESAR DE 

MAGALHÃES - OAB:, CESAR AUGUSTO MAGALHÃES - OAB:, WILLIAN 

MARCOS VASCONCELOS - OAB:

 CÓDIGO: _________

 Vistos etc.

I – Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, este juízo não tem 

mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, exceto naqueles 

reservados para os processos de réus presos, bem como daqueles com 

prioridade, incluindo os constantes das Metas estabelecidas pelo CNJ e 

Carta Precatórias.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

III - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 402563 Nr: 6900-65.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY AMORIM - OAB:

 CÓDIGO: _________

 Vistos etc.

I – Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, este juízo não tem 

mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, exceto naqueles 

reservados para os processos de réus presos, bem como daqueles com 

prioridade, incluindo os constantes das Metas estabelecidas pelo CNJ e 

Carta Precatórias.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

III - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 424514 Nr: 30275-95.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER DA LUZ COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT

 CÓDIGO: _________

 Vistos etc.

I – Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, este juízo não tem 

mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, exceto naqueles 

reservados para os processos de réus presos, bem como daqueles com 
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prioridade, incluindo os constantes das Metas estabelecidas pelo CNJ e 

Carta Precatórias.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

III - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 531359 Nr: 23160-18.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DA CRUZ PACHECO, JOSÉ 

FRANCISCO DA SILVA, VALDEVINO NUNES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N. 23160-18.2018.811.0042 (CÓDIGO: 531359) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉUS: GILSON DA CRUZ 

PACHECO JOSÉ FRANCISCO DA SILVA VALDEVINO NUNES DE LIMA 

Vistos. 2.1.Revogação da Prisão Preventiva: Assim, considerando o teor 

das informações contidas no pedido de revogação, bem como a juntada 

dos documentos que comprovam sua situação, REVOGO a prisão 

preventiva do acusado GILSON DA CRUZ PACHECO. Todavia aplico-lhe as 

seguintes medidas cautelares: I - COMPARECER A TODOS OS ATOS DO 

PROCESSO (ART. 319, I, CPP); II - NÃO MUDAR DE RESIDÊNCIA, OU 

AUSENTAR-SE DA COMARCA, POR PERÍODO SUPERIOR A 07 DIAS, SEM 

AVISO PRÉVIO E AUTORIZAÇÃO DESTE JUÍZO (ART. 319, IV, CPP); III - 

COMPROVAR DE IMEDIATO A INTERNAÇÃO CLÍNICA NA SECRETARIA DA 

4ª VARA CRIMINAL, BEM COMO A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO 

MENSALMENTE. Advirta-o de que a inobservância de quaisquer das 

medidas cautelares aplicadas ensejará novamente a decretação da prisão 

preventiva (art. 282, § 4º, CPP). 2.2.Instauração de Insanidade Mental: 

Como consignado no relatório, há dúvida sobre a integridade mental do 

acusado GILSON DA CRUZ PACHECO e esta deve ser dirimida em sede de 

perícia médico-legal, para aplicação das medidas penais cabíveis, caso 

confirmada a insanidade. Assim, tendo em vista o que dispõe o art. 149 do 

Código de Processo Penal, tenho como de bom alvitre a instauração de 

Incidente de Insanidade Mental, tudo para o fim de ser o Acusado 

submetido a exame ou perícia médico-legal, apurando-se o seu estado de 

saúde mental. Para tanto, conforme determinado pelo citado artigo em seu 

§ 2º, NOMEIO COMO CURADORA DO ACUSADO, A SUA GENITORA, SRA. 

ELISETHE ALVES DA CRUZ. Consequentemente, colaciono os seguintes 

quesitos apresentados pelo Ministério Público para resposta dos peritos: A 

portaria de instauração segue anexa. 3.Deliberações Finais: Expeça-se 

ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o acusado GILSON DA CRUZ PACHECO 

ser imediatamente colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver 

preso. Cuiabá/MT, 29 de agosto de 2018. LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 379177 Nr: 20825-65.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR MARLON DOS SANTOS, ANDERSON 

NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9155/MT

 Vistos,

 I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

II – Defiro o pedido Ministerial e concedo a realização de acareação.

III – Oficie-se ao juízo deprecado solicitando a devolução da carta 

precatória expedida nestes autos, independentemente de cumprida.

IV – Declaro encerrada a instrução.

V – Defiro o pedido das partes de apresentação de memoriais escritos, no 

prazo legal.

 VI - Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

Promotor de Justiça

LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 319384 Nr: 18960-12.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO JOSÉ SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON RODRIGO DE 

ARRUDA COSTA - OAB:21.550/MT

 CÓDIGO: _________

 Vistos etc.

I – Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, este juízo não tem 

mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, exceto naqueles 

reservados para os processos de réus presos, bem como daqueles com 

prioridade, incluindo os constantes das Metas estabelecidas pelo CNJ e 

Carta Precatórias.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

III - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 531359 Nr: 23160-18.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DA CRUZ PACHECO, JOSÉ 

FRANCISCO DA SILVA, VALDEVINO NUNES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

4ª VARA CRIMINAL – FORUM DA CAPITAL

PORTARIA Nº 02/2018.

O Doutor LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Juiz de Direito da 4ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, no uso de suas atribuições legais e na 

forma da lei.

CONSIDERANDO os elementos constantes da Ação Penal n.º 

23160-18.2018.811.0042, Código 531359, desta 4ª Vara Criminal, e nos 

termos da decisão hoje proferida, cujo teor, conforme cópia anexa, integra 

a presente Portaria,

RESOLVE:

Art. 1º - INSTAURAR Incidente de Insanidade Mental relativo ao acusado 

GILSON DA CRUZ PACHECO, com fundamento nos artigos 149 e 

seguintes do Código de Processo Penal.

Art. 2º - Autue-se e certifique-se, no processo principal, diligenciando-se, 

a seguir, como determinado na decisão anexa, observando-se que a 

genitora do réu é sua Curadora, consoante nomeação feita por este juízo.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Afixe-se, Publique-se e Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 425266 Nr: 385-77.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELVIN ROGER ASSUMPÇÃO SOUZA DE 

ALMEIDA, DYEGO BERNAR EVANGELISTA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdevino Ferreira Casseano 

de Souza - OAB:11356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA 

- OAB:11356, SERGIO BATISTELLA - OAB:9155/MT

 CÓDIGO: _________

 Vistos etc.

I – Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, este juízo não tem 

mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, exceto naqueles 

reservados para os processos de réus presos, bem como daqueles com 

prioridade, incluindo os constantes das Metas estabelecidas pelo CNJ e 

Carta Precatórias.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

III - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 430809 Nr: 6524-45.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOUZA NUNES - OAB:

 CÓDIGO: _________

 Vistos etc.

I – Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, este juízo não tem 

mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, exceto naqueles 

reservados para os processos de réus presos, bem como daqueles com 

prioridade, incluindo os constantes das Metas estabelecidas pelo CNJ e 

Carta Precatórias.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

III - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 456149 Nr: 33443-71.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DA SILVA PEREIRA, 

WESNEY MIGUEL TORRES CUBA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS TÚLIO FERNANDES 

MELO - OAB:16.291

 CÓDIGO: _________

 Vistos etc.

I – Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, este juízo não tem 

mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, exceto naqueles 

reservados para os processos de réus presos, bem como daqueles com 

prioridade, incluindo os constantes das Metas estabelecidas pelo CNJ e 

Carta Precatórias.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

III - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 426192 Nr: 1453-62.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:

 CÓDIGO: _________

 Vistos etc.

I – Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, este juízo não tem 

mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, exceto naqueles 

reservados para os processos de réus presos, bem como daqueles com 

prioridade, incluindo os constantes das Metas estabelecidas pelo CNJ e 

Carta Precatórias.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

III - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 522646 Nr: 14676-14.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GOMES PAULA DE ARRUDA, 

CHRISTIAN DE SOUZA BEATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/o, ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA - 

OAB:21.550/MT

 Vistos;

1. Relatório.

Os autos vieram-me conclusos, após a informação de que o acusado 

CHRISTIAN BEATO descumpriu as cautelares impostas por este juízo, o 

qual supostamente rompeu o monitoramento eletrônico em 19.08.2018 (fl. 

201), ou seja, em apenas 11 (onze) dias após a sua soltura.

O Ministério Público manifestou-se às fls. 205/206, pugnando pela 

decretação da prisão preventiva do acusado, uma vez que o acusado 

descumpriu a medida cautelar imposta.

Desta forma, visando sanar qualquer dúvida, determino a intimação 

pessoal do acusado CHRISTIAN BEATO para que compareça neste juízo, 

com o prazo de 05 (cinco) dias, a fim de justificar o motivo pelo qual houve 
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a notificação de rompimento de seu monitoramento eletrônico.

Caso não seja localizado para sua intimação, ou ainda que intimado não 

compareça em juízo no prazo estipulado, retornem-me os autos 

conclusos.

Às providências.

Cuiabá/MT, 29 de agosto de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 373313 Nr: 14379-46.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALENTIN JUNIOR DA SILVA, EDMILSON 

CASTRO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DE ALMEIDA CORREA - 

OAB:, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - OAB:

 CÓDIGO: _________

 Vistos etc.

I – Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, este juízo não tem 

mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, exceto naqueles 

reservados para os processos de réus presos, bem como daqueles com 

prioridade, incluindo os constantes das Metas estabelecidas pelo CNJ e 

Carta Precatórias.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

III - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 454746 Nr: 31987-86.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO CAVALCANTE DE 

OLIVEIRA, MAQUICIEL ANDRADE MONTEIRO, JEFERSON REYNER 

ARAUJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT, JONATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:20920/O

 CÓDIGO: _________

 Vistos etc.

I – Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, este juízo não tem 

mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, exceto naqueles 

reservados para os processos de réus presos, bem como daqueles com 

prioridade, incluindo os constantes das Metas estabelecidas pelo CNJ e 

Carta Precatórias.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

III - Cumpra-se.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 117255 Nr: 5839-19.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ GONÇALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUÍS SANTAREM 

GONZALES - OAB:11062-A/MT

 Nos termos do determinado na decisão de fls.158, abrimos vistas dos 

autos ao Patrono do Réu para se manifestar, no prazo legal, conforme 

fase do artigo 402 do CPP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 124232 Nr: 11198-47.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNALDO DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13555

 Considerando a certidão de fls.97 e a Manifestação de fls.99, intimamos o 

Patrono do Réu a apresentar, no prazo legal, a Procuração outorgada pelo 

mesmo para representação na presente demanda.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 514596 Nr: 7118-88.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CIBELE GOMES DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY NUNES DA SILVA - 

OAB:41314-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, fora proferida sentença nos autos principais 

determinando a resituição dos bens apreendidos, mediante comprovação 

de propriedade. Intimo a advogada da requerente para restituição do 

aparelho celular, conforme sentença proferida nos autos de IP nº511732.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 520204 Nr: 12269-35.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO FERNANDES DIAS, JOÃO BATISTA 

MOTA JUNIOR, RAMON HENRIQUE DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12.586, DAVID SEABRA JUNIOR - OAB:23097/MT, 

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - OAB:21852/MT

 INTIMAR o(a,s) advogado(a,s) do(s) réu(s) DIOGO FERNANDES DIAS, 

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS- OAB/MT 21852/MT, para, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, informar nos autos o motivo do não 

comparecimento à audiência de instrução e julgamento realizada no dia 

29/08/2018 às 13:45 horas, sob pena de tal fato ser comunicado à 

OAB/MT, bem como INTIMAR da audiência redesignada para o dia 

12/09/2018, às 14:00 horas.

8ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 374315 Nr: 15503-64.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELDO RODRIGUES CARDOSO, EWERTON 

MARCOS QUIRINO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA TOMAR CIÊNCIA DA EXPEDIÇÃO DAS 

CARTAS PRECATÓRIAS PARA INTERROGATORIO DOS REUS NAS 

CIDADES DE PRIMAVERA DO LESTE E RONDONOPOLIS, ENCAMINHADAS 

NESTA DATA, VIA MALOTE DIGITAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 373797 Nr: 14928-56.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DHIEGO RIBEIRO MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GABRIEL DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12.941

 "(...)Dessa forma, determino o douto advogado José Gabriel da Silva 

Júnior, para que comprove que notificou o mandante da renúncia nos 

termos do art. 112 do CPC c/c § 3º do art. 5º da Lei n. 8.906/94 (EOAB), 

advertindo-o que, não o fazendo e não apresentando qualquer 

justificativa, poderá ser aplicada a multa prevista no art. 265 do CPP, além 

de ser comunicado a OAB para as sanções administrativas cabíveis.(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 431660 Nr: 7443-34.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILADS, AATF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083, RODRIGO BATISTA DA SILVA - OAB:7697/MT, 

UNIJURIS (UNIC) - OAB:

 "Notifiquem-se os advogados RODRIGO BATISTA DA SILVA, OAB-MT 

7.697 e FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA, OAB-MT 8.083 subscritores do 

pedido de fls. 331-332, pelo DJE, para que no prazo de cinco dias, juntem 

procuração nos autos já que a advogada Jackeline M.M. Pacheco, mesmo 

intimada, não o fez."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 423198 Nr: 28886-75.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO GEOVANI CUNHA DE ARRUDA, TONY 

DE CAMPOS SILVA, ALEXANDRE CÔSSO MEZA, WALDO ANTONIO 

RAMOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

RODRIGO MOREIRA MARINHO - OAB:18791/MT, SERGIO WALDINAH 

PAGANOTTO DE PAIVA - OAB:12054

 “(...)P O S T O I S S O, e por tudo que dos autos consta, julgo 

parcialmente procedente a denúncia de fls. 04/09, dos autos para 

condenar: (...) d)Alexandre Côsso Meza, nas penas do art. 155, § 4º, 

incisos I, II e V, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 65, inciso III, aliena “d”, c/c art. 

61, inciso I, todos do Código Penal. Definida, assim, a questão da 

incidência penal, segue-se a individualização e dosagem da pena dos 

Acusados.(...) Da dosimetria da pena do acusado ALEXANDRE CÔSSO 

MEZA: (...)Em consequência da causa de diminuição de pena prevista no 

art. 14, II, do Código Penal, diminuo a pena em 1/3, fixando-a em UM ANO E 

QUATRO MESES DE RECLUSÃO E SEIS DIAS MULTA e o dia-multa 

correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos 

fatos, tornando-a definitiva, em face da inexistência de qualquer outra 

causa de aumento ou diminuição.Nos termos do artigo 33, § 2º, letra “c” e 

§ 3º, do Código Penal, determino o regime aberto para o início do 

cumprimento da pena. (...)Condeno ao pagamento, pro rata, os 

sentenciados Tony de Campos Silva, Waldo Antônio Ramos dos Santos e 

Alexandre Côsso Meza.(...)”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 403994 Nr: 11616-38.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO SANTI DA SILVA, MILTON 

ASSUNÇÃO DE SOUZA, ALAN MARCEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193, PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - OAB:18188/MT, 

RICARDO DE FREITAS - OAB:13.505, UNIJURIS (UNIC) - OAB:

 INTIMAR OS ADVOGADOS DAVI FERREIRA DE PAULA OAB/MT19.193 E 

RICARDO DE FREITAS OAB/MT 13.505, PARA FINS NO DISPOSTO NO 

ART. 222, DO CPP E SÚMULA 155 DO STF, QUE FOI EXPEDIDO, EM 

28/08/2018 CARTA PRECATÓRIA PARA COMARCA DE PONTES E 

LACERDA/MT, PARA INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA DE DEFESA ODAIR 

JOSÉ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 423198 Nr: 28886-75.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO GEOVANI CUNHA DE ARRUDA, TONY 

DE CAMPOS SILVA, ALEXANDRE CÔSSO MEZA, WALDO ANTONIO 

RAMOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

RODRIGO MOREIRA MARINHO - OAB:18791/MT, SERGIO WALDINAH 

PAGANOTTO DE PAIVA - OAB:12054

 “(...)P O S T O I S S O, e por tudo que dos autos consta, julgo 

parcialmente procedente a denúncia de fls. 04/09, dos autos para 

condenar: (...) b) Tony de Campos Silva, nas penas do art. 155, § 4º, 

incisos I, II e V, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 65, inciso III, alínea “d”, todos 

do Código Penal. c)Waldo Antônio Ramos dos Santos, nas penas do art. 

155, § 4º, incisos I, II e V, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 65, inciso III, aliena 

“d”, todos do Código Penal. d)Alexandre Côsso Meza, nas penas do art. 

155, § 4º, incisos I, II e V, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 65, inciso III, aliena 

“d”, c/c art. 61, inciso I, todos do Código Penal. Definida, assim, a questão 

da incidência penal, segue-se a individualização e dosagem da pena dos 

Acusados.(...) 6.2 – Da dosimetria da pena do acusado TONY DE 

CAMPOS SILVA: (...)Em consequência da causa de diminuição de pena 

prevista no art. 14, II, do Código Penal, diminuo a pena em 1/3, fixando-a 

em UM ANO E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E SEIS DIAS MULTA e o 

dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à 

época dos fatos, tornando-a definitiva, em face da inexistência de 

qualquer outra causa de aumento ou diminuição. Nos termos do artigo 33, 

§ 2º, letra “c” e § 3º, do Código Penal, determino o regime aberto para o 

início do cumprimento da pena.(...)6.3 – Da dosimetria da pena do acusado 

WALDO ANTÔNIO RAMOS DOS SANTOS: (...)Em consequência da causa 

de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal, diminuo a 

pena em 1/3, fixando-a em UM ANO E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E 

SEIS DIAS MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário 

mínimo vigente à época dos fatos, tornando-a definitiva, em face da 

inexistência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição.Nos 

termos do artigo 33, § 2º, letra “c” e § 3º, do Código Penal, determino o 

regime aberto para o início do cumprimento da pena.(....)Condeno ao 

pagamento, pro rata, os sentenciados Tony de Campos Silva, Waldo 

Antônio Ramos dos Santos e Alexandre Côsso Meza.(...)”

9ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 482319 Nr: 22105-66.2017.811.0042

 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): DIOGO ALECIO TEIXEIRA MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIMUNDA NONATA DE JESUS 

ARAUJO BORGES - OAB:4083, WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS - 

OAB:10201/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIOGO ALECIO TEIXEIRA MENDONÇA, 

Cpf: 05285855179, Rg: 23342790, Filiação: Izaura Teixeira Mendonça, data 

de nascimento: 15/09/1995, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

desempregado, Telefone 9285-8408/9330-1956. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A,S) RECUPERANDO(A,S), acima 

qualificado(a,s) para constituir novo defensor ou declarar se necessita de 

assistência da Defensoria Pública, para fazer sua defesa, uma vez que 

seu advogado renunciou o patrocínio de sua defesa.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MÁRCIA DANIELLY DA 

LUZ MONTANIA, digitei.

Cuiabá, 28 de agosto de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 485911 Nr: 25600-21.2017.811.0042

 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): MATEUS MARTINS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MATEUS MARTINS SILVA, Rg: 

23770333, Filiação: Silvana Martins Silva e Jorge Marcos da Silva, data de 

nascimento: 09/03/1988, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

vendedor. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO do réu MATEUS MARTINS SILVa para 

comparecimento a audiência de instrução, interrogatório e julgamento, que 

se realizará no dia 06/12/2018, às 14:00 horas.

Resumo da Inicial: "(...) Diante do exposto, o Ministério Público Estadual 

DENUNCIA MATEUS MARTINS SILVA como incurso no artigo 33, caput, da 

Lei nº 11.343/2006 (...)".

Despacho/Decisão: "(...) RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo “Parquet” 

contra o denunciado. Designo audiência para o dia 06/12/2018, às 14:00 

horas, para colher, tão somente, o interrogatório do acusado.Cite-se, POR 

EDITAL, o acusado dos termos da ação e intime-se da data do 

interrogatório.Notifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Procedam-se as devidas solicitações e comunicações, consoante 

previsão do artigo 1.373, incisos II e III, da CNGC/MT, parte judicial.Às 

providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kelton Vinicius Pinheiro 

de Lima, digitei.

Cuiabá, 28 de agosto de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 518216 Nr: 10404-74.2018.811.0042

 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): ADRIANO CAVALCANTE DA SILVA, ANDRE 

PAULO LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDRE PAULO LIMA DA SILVA, Cpf: 

05750862119, Rg: 27850889, Filiação: Andreia Gomes de Lima e Ilcon 

Paulo da Silva, data de nascimento: 20/06/1996, brasileiro(a), natural de 

Chapada dos Guimaraes-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(s), do inteiro teor da denúncia, para 

oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 55 da 

Lei nº 11.343/2006), sendo que em defesa preliminar, o acusado poderá 

arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir 

e arrolar até o número de 5 (cinco) testemunhas (art. 55, § 1º, da Lei nº 

11.343/2006). Não sendo apresentada resposta no prazo, será nomeado 

defensor dativo para oferecê-la (art. 55, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

Resumo da Inicial: "(...) Pelo exposto o Ministério Público Estadual denuncia 

ANDRÉ PAULO LIMA DA SILVA vulgo "Nego" e/ou "Andrézinho", como 

incursos nas penas do art, 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, c/c art.29 do 

Código Penal (...)"

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Notifiquem-se os acusados para 

oferecerem defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, forte no 

artigo 55, da Lei n° 11.343/2006.Ressalta-se que quando o Sr. Oficial de 

Justiça for notificar os denunciados, o mesmo deve perguntar-lhes se 

possuem condições financeiras a fim de constituir advogado, e sendo 

negativa referida pergunta, ser-lhe-ão, desde já, nomeada a Defensora 

Pública que oficia junto a esta Vara para patrocinar a defesa dos mesmos, 

devendo, se necessário, ser intimada para cumprir o ato supra.Defiro os 

requerimentos apresentados pelo representante do Ministério Público. 

Após a apresentação da resposta, venham-me os autos conclusos para 

deliberação.Às providências. Expediente necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MÁRCIA DANIELLY DA 

LUZ MONTANIA, digitei.

Cuiabá, 28 de agosto de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58 Nr: 876-85.1996.811.0042

 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): JURANDIR PATRICIO DE ALENCAR FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JURANDIR PATRICIO DE ALENCAR 

FILHO, Filiação: Jurandir Patricio de Alencar e Analia Feitosa dos Santos. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(s), do inteiro teor da denúncia, para 

oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 55 da 

Lei nº 11.343/2006), sendo que em defesa preliminar, a acusada poderá 

arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir 

e arrolar até o número de 5 (cinco) testemunhas (art. 55, § 1º, da Lei nº 

11.343/2006). Não sendo apresentada resposta no prazo, será nomeado 

defensor dativo para oferecê-la (art. 55, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

Resumo da Inicial: "(...) Em face do exposto e considerando que o 

entorpecente apreendido estava sob a guarda de JURANDIR PATRÍCIO DE 

ALENCAR FILHO, com destinação ao comércio, denuncio-o a Vossa 

Excelência como incurso nas penas do artigo 12 da Lei n.° 6.368/76 "9 

(...)"

Despacho/Decisão: Vistos etc. Notifique-se a acusada para oferecer 

defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, forte no artigo 55, 

da Lei n° 11.343/2006. Ressalta-se que quando o Sr. Oficial de Justiça for 

notificar o denunciado, o mesmo deve perguntar-lhe se possui condições 
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financeiras a fim de constituir advogado, e sendo negativa referida 

pergunta, ser-lhe-á, desde já, nomeada a Defensora Pública que oficia 

junto a esta Vara para patrocinar a defesa da mesma, devendo, se 

necessário, ser intimada para cumprir o ato supra. Após a apresentação 

da resposta, venham-me os autos conclusos para deliberação. Às 

providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MÁRCIA DANIELLY DA 

LUZ MONTANIA, digitei.

Cuiabá, 28 de agosto de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 504635 Nr: 43649-13.2017.811.0042

 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): JEFFERSON LUIZ SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JEFFERSON LUIZ SILVA PEREIRA, Rg: 

56430576-5, Filiação: Luciene das Dores e Silva e Luiz Augusto Pereira 

Almeida, data de nascimento: 20/04/1999, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 9334-0658/9279-2596. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(s), do inteiro teor da denúncia, para 

oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 55 da 

Lei nº 11.343/2006), sendo que em defesa preliminar, o acusado poderá 

arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir 

e arrolar até o número de 5 (cinco) testemunhas (art. 55, § 1º, da Lei nº 

11.343/2006). Não sendo apresentada resposta no prazo, será nomeado 

defensor dativo para oferecê-la (art. 55, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

Resumo da Inicial: "(...) Pelo exposto, o Ministério Público Estadual 

denuncia JEFFERSON LUIZ SILVA PEREIRA como incurso nas penas do 

art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 (...)"

Despacho/Decisão: Vistos etc.Notifique-se o acusado para oferecer 

defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, forte no artigo 55, 

da Lei n° 11.343/2006.Ressalta-se que quando o Sr. Oficial de Justiça for 

notificar o denunciado, o mesmo deve perguntar-lhe se possui condições 

financeiras a fim de constituir advogado, e sendo negativa referida 

pergunta, ser-lhe-á, desde já, nomeada a Defensora Pública que oficia 

junto a esta Vara para patrocinar a defesa do mesmo, devendo, se 

necessário, ser intimada para cumprir o ato supra.Defiro os requerimentos 

apresentados pelo representante do Ministério Público. Após a 

apresentação da resposta, venham-me os autos conclusos para 

deliberação.Às providências. Expediente necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MÁRCIA DANIELLY DA 

LUZ MONTANIA, digitei.

Cuiabá, 28 de agosto de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 355655 Nr: 17501-04.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ROBERTO FERREIRA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE PEREIRA 

CARVALHO DA SILVA - OAB:17.658, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SERGIO ROBERTO FERREIRA DE 

FIGUEIREDO, Cpf: 01315006197, Rg: 174.09.950, Filiação: Ruthe da 

Conceição Ferreira Figueiredo e Benedito Mario de Figueiredo, data de 

nascimento: 01/07/1981, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

segurança, Telefone 65-9294-8791. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S) para manifestar se tem interesse na 

restituição de quaisquer bens ou valores por ventura apreendidos quando 

de sua prisão e em sendo positiva sua resposta intimá-lo(a) para 

comparecer, no prazo de 05 (cinco) dias na Secretaria da Vara, sob pena 

de seu não comparecimento no prazo acima estipulado resultar renúncia 

tácita de tais bens ou valores, e, necessário perdimento.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MÁRCIA DANIELLY DA 

LUZ MONTANIA, digitei.

Cuiabá, 28 de agosto de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 526202 Nr: 18118-85.2018.811.0042

 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): JULIANA ALINE TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIANA ALINE TEIXEIRA, Cpf: 

00928030164, Rg: 19082525, Filiação: Oliria F4erreira Teixeira e Juarez de 

Souza Teixeira, data de nascimento: 19/11/1990, brasileiro(a), natural de 

Cacoal-RO, solteiro(a), estudante, Telefone 65-9292-8941. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(s), do inteiro teor da denúncia, para 

oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 55 da 

Lei nº 11.343/2006), sendo que em defesa preliminar, a acusada poderá 

arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir 

e arrolar até o número de 5 (cinco) testemunhas (art. 55, § 1º, da Lei nº 

11.343/2006). Não sendo apresentada resposta no prazo, será nomeado 

defensor dativo para oferecê-la (art. 55, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

Resumo da Inicial: "(...) Pelo exposto, o Ministério Público Estadual 

denuncia JULIANA ALINE TEIXEIRA como incursa nas penas do art.33, 

caput, da Lei n.° 11.343/06 (...)"

Despacho/Decisão: Vistos etc.Notifique-se a acusada para oferecer 

defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, forte no artigo 55, 

da Lei n° 11.343/2006.Ressalta-se que quando o Sr. Oficial de Justiça for 

notificar a denunciada, o mesmo deve perguntar-lhe se possui condições 

financeiras a fim de constituir advogado, e sendo negativa referida 

pergunta, ser-lhe-á, desde já, nomeada a Defensora Pública que oficia 

junto a esta Vara para patrocinar a defesa da mesma, devendo, se 

necessário, ser intimada para cumprir o ato supra.Defiro os requerimentos 

apresentados pelo representante do Ministério Público. Após a 

apresentação da resposta, venham-me os autos conclusos para 

deliberação.Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MÁRCIA DANIELLY DA 

LUZ MONTANIA, digitei.

Cuiabá, 28 de agosto de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 466768 Nr: 6573-52.2017.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADRIANO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANIELLY GONÇALINA LEITE - 

OAB:14433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se a decisão de fls. 11/12 e, após, arquivem-se os presentes com 

as baixas e anotações de praxe.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 429645 Nr: 5187-21.2016.811.0042

 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): BRUNA MOREIRA DA SILVA, SERGIO JOSE 

PEREIRA RODRIGUES BOTELHO, CARLOS LUIZ DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, ELIDIA PENHA GONÇALVES 

- OAB:2886-A/MT, MOACIR ALMEIDA FREITAS - OAB:727/MT, 

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - OAB:13674

 Vistos etc.

Os autos me vieram conclusos para apreciar o pedido da defesa, para 

que seja revogada em favor do réu SÉRGIO JOSÉ PEREIRA RODRIGUES 

BOTELHO a medida cautelar de monitoração eletrônica (fl. 461).

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo 

indeferimento do pedido (fl. 465).

É o breve relato. DECIDO.

Em análise aos autos, observo que ao ser preso em flagrante, o réu 

passou pela audiência de custódia, em 05/02/2016, ocasião em que o 

magistrado que a presidiu lhe concedeu liberdade provisória lhe impondo 

algumas medidas cautelares diversas à prisão, sendo uma delas o 

monitoramento eletrônico (decisão de fls. 155/158).

Verifico também que, conquanto o réu esteja sendo investigado pelo crime 

de receptação, o mesmo foi praticado no ano de 2015, ou seja, antes do 

delito em tela.

Ademais disso, observo que o acusado vem cumprindo as demais 

condições cautelares que lhe foram impostas, demonstrando, com isso, 

interesse em manter o bom andamento da marcha processual.

 Por isso, entendo que o monitoramento eletrônico tornou-se dispensável e 

a sua revogação não representa risco à instrução processual, até porque 

a mesma já foi encerrada.

 E digo mais, além do réu não ter voltado a delinquir, o mesmo, ao que se 

nota, está tentando mudar de vida, tanto que está tentando trabalhar 

licitamente, conforme se evola pela proposta de emprego de fl. 462.

Desse modo e em dissonância com o parecer ministerial, DEFIRO o pedido 

da defesa para REVOGAR a medida de monitoramento eletrônico aplicada 

ao acusado SÉRGIO JOSÉ PEREIRA RODRIGUES BOTELHO, ficando 

mantidas as outras medidas cautelares que lhe foram impostas.

Via de consequência, DETERMINO que se intime o acusado para que 

compareça à Central de Monitoramento Eletrônico, a fim de que remova a 

tornozeleira eletrônica e devolva os equipamentos, devendo a Secretaria 

oficiar referida central sobre a presente decisão.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506610 Nr: 45623-85.2017.811.0042

 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): JHORDAN BLENDO ALVES NUNES, 

GIVANILDO DA SILVA BENTO, CLEIDE PEREIRA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE MESQUITA 

MORAIS - OAB:18973/MT, RODRIGO MOREIRA MARINHO - 

OAB:18791/MT, VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - OAB:12803/MT

 ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR 

os réus JHORDAN BLENDO ALVES NUNES, CPF: 04874712100, RG: 

2177903, Filiação: Rosely Reges Alves e Gilberto Nunes, data de 

nascimento: 12/06/1993, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

vendedor, Telefone (65)9 9208-0538., que se encontra(m) no(a) 

Penitenciária Central do Estado, GIVANILDO DA SILVA BENTO, Filiação: 

Sebastião Claudino Bento e Lindinalva da Silva Bento, data de nascimento: 

01/07/1976, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), servente de 

pedreiro, Telefone 3653-1816., que se encontra na Penitenciária Central 

do Estado e CLEIDE PEREIRA QUEIROZ, CPF: 10163516669, Filiação: Maria 

da Paz Pereira de Souza e Sergio (cervo) Luiz Queiroz, data de 

nascimento: 18/08/1992, brasileiro(a), natural de Montes Claros-MG, 

solteiro(a), Telefone 9247-9384/92613343, nas sanções do artigo 35, 

caput, da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 29, caput, do Código Penal, sendo os 

dois últimos (Cleide e Givanilso) incurso, ainda, nas sanções do art. 61, 

inc. I do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506602 Nr: 45615-11.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTIN NERE DE ARAÚJO, JOÃO MÁRCIO 

DA SILVA SALLES, DIEGO VIEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, JOELMA MEDEIROS GONÇALVES - OAB:18275/O, 

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - OAB:13674

 ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR 

os réus DIEGO VIEIRA GONÇALVES, vulgo “Cruge/Cruze”, brasileiro, 

casado, mecânico, natural de Cuiabá/MT, nascido em 30/05/1987, filho de 

Helenita Vieira Gonçalves, residente à Rua Diamantino, número 193, Bairro 

Jardim Renascer, em Cuiabá/MT, nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 

40, inciso VI, e art. 35, caput, todos da Lei nº 11.343/06, sendo incurso, 

ainda, na agravante do art. 61, inc. I, do Código Penal, ROBERTIN NERE DE 

ARAÚJO, vulgo “Roberto”, brasileiro, convivente, autônomo, natural de 

Cuiabá/MT, nascido em 23/04/1979, filho de Maurina dos Santos Araújo e 

Valdir Neres de Araújo, residente à Rua Primavera, número 297, Bairro 

Pedregal, em Cuiabá/MT, nas sanções do art. 33, caput, e art. 35, caput, 

ambos da Lei nº 11.343/06, sendo incurso, ainda, na agravante do art. 61, 

inc. I, do Código Penal, e JOÃO MÁRCIO DA SILVA SALLES, vulgo 

“Guere”, brasileiro, casado, garçom, natural de Cuiabá/MT, nascido em 

24/04/1986, filho de Debora Pereira da Silva Salles e João Pereira da Silva 

Salles, residente à Rua Diamantino, Bairro Jardim Renascer, em Cuiabá/MT, 

nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, e art. 35, caput, todos 

da Lei nº 11.343/06. (...)

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 441857 Nr: 18485-80.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANTONIO OTAVIO PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISABETH MARY AFFI DA COSTA, 

OSVALDO JOSE DA COSTA, JOSE MARIO DE ALBUQUERQUE AFFI, 

MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE AFFI BARCAUI, EDUARDO BARCAUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO OTAVIO PEIXOTO - 

OAB:900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE FREITAS ARANTES 

- OAB:11700/MT

 Ação Penal n°. 18485-80.2016 ( id.441857 )

Vistos.

R. Hoje.

Aportou esse feito a conclusão em decorrência da apresentação da 

resposta à acusação.

Pois bem.

Pelo que se observa do termo de audiência de fls. 166, foi recebida a 

queixa crime antes mesmo de formalizar a defesa preliminar, dessa forma, 

ao contrário do afirmado pela douta defesa, no tópico II da resposta à 

acusação, tenho que impossível a rejeição agora da queixa crime, pois 
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isso consistiria em verdadeira afronta ao princípio do duplo grau de 

jurisdição, eis que, conforme é de sabença, o recebimento da queixa crime 

é um ato de natureza de decisão interlocutória, logo, como toda decisão, 

só podendo ser revista no juízo de retratação, assim mesmo para as 

espécies recursais em que haja(m) por essa previsibilidade.

 Assim sendo, não tendo os querelados recorrido do ato do recebimento 

da queixa crime, então não me resta senão prosseguir com a marcha 

processual normal do feito, já que as demais matérias elencadas na 

resposta à acusação são meritórias.

Desse modo, designo a audiência de instrução e julgamento, visando o 

interrogatório dos querelados para o dia 12.09.2018, às 13:00h, já que 

inexistem testemunhas a serem inqueridas.

 De ciência ao representante do M. Público na condição de custo legis.

 Cumpra.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 380519 Nr: 22269-36.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HANDERSON LUIZ NUNES STEILS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EULINA OLIVEIRA DOS 

SANTOS - OAB:19773/0

 Posto isso, julgo procedente a denúncia para condenar Handerson Luiz 

Nunes Steils (brasileiro, solteiro, autônomo, nascido em 4.7.1977, filho de 

Saul João Steils e Maria Aparecida Nunes, residente e domiciliado à Rua I, 

n. 200, apartamento 201, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT) como 

incurso no artigo 306, caput, da Lei n. 9.503/97.- Aplicação da 

pena:Atento aos princípios constitucionais e as diretrizes do artigo 59 do 

Código Penal, passo a dosimetria da pena. - Primeira fase:A culpabilidade 

é um juízo de reprovabilidade da conduta. A culpabilidade se dá em sentido 

estrito quando da prática do crime, por ser elemento do conceito tripartido. 

Em um segundo momento a culpabilidade é vista no sentido lato, ou seja, 

na aplicação da pena, avaliando a censurabilidade do ato. No caso, resta 

ausente elemento apto a influenciar na pena-base.No que se refere aos 

antecedentes observo a inexistência de condenação anterior com trânsito 

em julgado que não sirva para forjar a reincidência.A conduta social deve 

ser entendida como os dados relativos ao comp

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 380484 Nr: 22233-91.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN AUGUSTO ONORE DO COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILMARA ENORE DE MORAIS 

CORTEZ - OAB:19249

 Autos n. 22233-91.2014.811.0005.

I – O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em sua cota, pugna 

pela extinção da punibilidade de Allan Augusto Onore do Couto, ante o 

integral cumprimento das obrigações aceitas em audiência de suspensão 

condicional do processo.

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos, observo que o acusado cumpriu integralmente as 

condições que foram impostas.

Posto isso, julgo extinta a punibilidade de Allan Augusto Onore do Couto, 

qualificado no presente feito, ante o integral cumprimento das condições 

impostas, o que faço com fulcro assente no artigo 89, §5º, da Lei nº 

9.099/95.

Procedam as comunicações de estilo.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

II – P. R. I.

Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 451570 Nr: 28663-88.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SERVILIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOVALDO ALVES DE 

CASTRO JUNIOR - OAB:19.562/0 MT

 Autos n. 28663-88.2016.811.0042.

I – Em decorrência da morte do acusado (fl. 90), julgo extinta a punibilidade 

de Luiz Servilio de Oliveira, relativamente ao presente processo, com 

fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal c/c o artigo 62, do 

Código de Processo Penal.

Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, ao Instituto de Identificação deste 

Estado e ao Nacional, informando a morte do acusado.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Após, arquive-se, com as anotações devidas.

II – P. R. I.

Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 323367 Nr: 2614-49.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS OLIVEIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 Autos n. 2614-49.2012.811.0042.

I – O Ministério Público manifestou pelo reconhecimento da pretensão 

punitiva para julgar extinta a punibilidade do crime imputado ao acusado 

Carlos Oliveira Campos, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código 

Penal.

 É o relatório. Decido.

A pena prevista para o crime narrado na denúncia varia de 01 a 03 anos 

de detenção.

In casu, há de se considerar pelas circunstâncias do cometimento do 

crime e pelas condições pessoais do acusado que a pena projetada para 

o presente caso não seria superior a 02 anos.

 Dessa maneira, observo que operou a prescrição da pretensão punitiva, 

pois entre o recebimento da denúncia até a presente data se passaram 

mais de 4 anos.

 Posto isso, julgo extinta a punibilidade de Carlos Oliveira Campos, 

qualificado nos autos, o que faço na forma do artigo 107, inciso IV, 

combinado com artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Transitada em julgado a presente decisão, procedam-se as baixas e 

anotações de estilo, comunicando-se ao distribuidor do fórum da Comarca.

II – P. R. I.

Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 477158 Nr: 17000-11.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU BARBOSA, EVANDRO ALEXANDRE 

FERRAS LESCO, RONELSON JORGE DE BARROS, JANUÁRIO ANTONIO 

EDWIGES BATISTA, GERSON LUIZ FERREIRA CORREA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - OAB:23651/O, 

FRANCISCO DE ASSIS DO RÊGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR - 
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OAB:29.071 OAB/PR, JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA - OAB:56722, 

LUCIANA GABARDO - OAB:78.507 OAB/PR, NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13216, 

STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115/B, Tenaressa Aparecida 

Araújo Della Líbera - OAB:7031, THIAGO DE ABREU FERREIRA - 

OAB:5928

 “VISTOS ETC.

DEFIRO o prazo de 5 dias para que o advogado Eurolino Sechinel dos Reis 

(OAB/PR 29428) proceda à juntada de substabelecimento em defesa do 

réu CB PM Gerson Luiz.

DEFIRO a juntada dos documentos apresentados pela defesa do réu CB 

PM Gerson Luiz.

Ademais, havendo conexão entre o presente feito e o IP nº 1210/DF 

(2017/0118862-5), avocado pelo STJ, DEFIRO o pleito do Ministério Público 

para determinar a remessa de cópia da mídia digital contendo o novo 

interrogatório do réu CB PM Gerson Luiz Ferreira Correa Junior realizado 

neste ato, a ser dirigido ao Ministro Mauro Campbell (IP 1210/DF - 

2017/0118862-5).

 DEFIRO também o pleito do Ministério Público para determinar a remessa 

de cópia da mídia digital contendo o novo interrogatório do réu CB PM 

Gerson Luiz Ferreira Correa Junior realizado neste ato à Corregedoria do 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Abram-se vistas para alegações escritas, sucessivamente, por oito dias, 

ao representante do Ministério Público e aos advogados de defesa (art. 

428 do CPPM).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 356348 Nr: 18271-94.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7388/MT, Tallita Carvalho de Miranda - OAB:18867

 VISTOS ETC.

Tendo em vista que as partes dispensaram diligências complementares, 

abram-se vistas para, no prazo de 8 dias, apresentarem alegações finais 

nos termos do art. 428 do CPPM.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 506537 Nr: 45550-16.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDÉZIO MORAES DO COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405, 

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598

 VISTOS ETC.

DEFIRO o prazo de 5 dias para juntada de substabelecimento.

A defesa sai intimada para que, no prazo de 5 dias, arrole suas 

testemunhas, indicando de imediato os quesitos no caso de testemunha 

civil ou militar da reserva que resida em outra Comarca.

Caso haja testemunha de defesa civil ou militar da reserva residente em 

outra Comarca, depreque-se a sua oitiva.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 505899 Nr: 44889-37.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTTONIERY CAMPELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 VISTOS ETC.

Tendo em vista que a expedição de missiva não suspende o andamento 

da instrução criminal (art. 359 §1º do CPPM), a defesa sai intimada para 

que, no prazo de 5 dias, arrole suas testemunhas, indicando de imediato 

os quesitos no caso de testemunha civil ou militar da reserva que resida 

em outra Comarca.

Caso haja testemunha de defesa civil ou militar da reserva residente em 

outra Comarca, depreque-se a sua oitiva.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 485381 Nr: 25066-77.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO JOSÉ DOS SANTOS PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DA NEVES 

- OAB:11.190-OAB/MT.

 CERTIFICO que a Sessão de Instrução designada para o dia 06.9.2018, às 

13h30min, não se realizará em virtude da designação do magistrado, 

Murilo Moura Mesquita, para realizar audiências de custódia, conforme 

Portaria nº 202/2018-GRHFC (DJE 10.248). Assim faço os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 352434 Nr: 13837-62.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SD.PM. JOSÉ RUBEM DOMINGOS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/MT

 CERTIFICO que a Sessão de Instrução designada para o dia 06.9.2018, às 

16h30min, não se realizará em virtude da designação do magistrado - Dr. 

Murilo Moura Mesquita, para realizar audiências de custódia, conforme 

Portaria nº 202/2018-GRHFC (DJE 10.248). Assim faço os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 485381 Nr: 25066-77.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO JOSÉ DOS SANTOS PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DA NEVES 

- OAB:11.190-OAB/MT.

 CERTIFICO que a Carta Precatória expedida para a Comarca de São Félix 

do Araguaia-MT (Ref: 41 - fl. 574) com a finalidade de inquirição das 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público, JOSÉ RAIMUNDO 

GONÇALVES DE FREITAS e EMERSON EVANGELISTA DA SILVA, foi 

distribuída para a Segunda Vara Criminal e Cível sob nº 

1880-66.2018.811.0017, código 144997, e está aguardando sessão 

designada para o dia 24 de abril de 2019, às 16 horas, naquele juízo, 

conforme relatório extraído do site TJ/MT anexo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 73971 Nr: 16835-42.2009.811.0042

 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): HENRIQUE CORREIA DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 CERTIFICO que a Sessão de Instrução designada para o dia 06.9.2018, às 

14h15min, não se realizará em virtude da designação do magistrado, 

Murilo Moura Mesquita, para realizar audiências de custódia, conforme 

Portaria nº 202/2018-GRHFC (DJE 10.248). Assim faço os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 505920 Nr: 44909-28.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTTONIERY CAMPELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT

 VISTOS ETC.

Expeça-se carta precatória para a oitiva da vítima Rosana de Oliveira 

Zaccaro.

 Ademais, tendo em vista que a expedição de missiva não suspende o 

andamento da instrução criminal (art. 359 §1º do CPPM), a defesa sai 

intimada para que, no prazo de 5 dias, arrole suas testemunhas, indicando 

de imediato os quesitos no caso de testemunha civil ou militar da reserva 

que resida em outra Comarca.

Caso haja testemunha de defesa civil ou militar da reserva residente em 

outra Comarca, depreque-se a sua oitiva.

 Os presentes saem intimados.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 469666 Nr: 9576-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JANE PATRICIA LIMA CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZADORA LEDUR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO F. PINHEIRO - 

OAB:OAB-MT 15431, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, 

MARCELA SILVA ABDALLA - OAB:22712/O

 Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de substituição veiculados nos 

ofícios de fls. 2374 e 2376, devendo os juízes militares ser regularmente 

apresentados para o ato aprazado.Comuniquem-se, com urgência, os 

juízes militares referidos nos ofícios de fls. 2374 e 2376 e seus 

respectivos comandantes acerca do teor desta decisão.De outro norte, 

em relação ao ofício de fl. 2349, infere-se presente o justificado motivo 

para a dispensa do MAJ PM Edison Carvalho (art. 31 da Lei n° 8.457/92), 

consubstanciado no fato de que realizará especialização profissional no 

exterior, de setembro deste ano até agosto de 2019 (fl. 2350), período 

suficientemente longo para justificar o pleito, de modo que EXCLUO o 

referido militar do Conselho Especial de Justiça desta ação penal. 

Comunique-se.Expeça-se o necessário para a realização do ato instrutório 

designado à fl. 2336.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 341427 Nr: 1202-49.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO HENRIQUE PEREIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LUIZ ESTEVES 

SILVA - OAB:17166/O

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus na pessoa de seus advogados para 

ciência da juntada de malote digital (nº de Rastreabilidade 

81120183620563) recebido da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum 

- MT, em que foi distribuída Carta Precatória (n. 3670-72.2018.811.0086 - 

Cód. 120074) e designada audiência para o dia 22/11/2018, às 17h15min 

para inquirição das Testemunhas WILLIAN BOGORNI MOSSMANN, 

SOLANGE BEATRIZ BOGORNI MOSSMANN, LAUROZEY DE ARRUDDA 

GREGÓRIO e JEFFERSON FERNANDO DA SILVA SALES, para querendo, 

acompanhar o ato.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 156078 Nr: 3428-32.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16948

 Código: 156078

Vistos etc;

Do exame dos autos, verifica-se que as respostas iniciais do acusado 

Claudio Francisco da Silva, (fl.139) não contêm preliminares (alegações de 

vícios ou falhas processuais), nem foram juntados documentos novos, 

referentes à ação, razão por que desnecessária a oitiva da parte 

contrária, no caso, o Ministério Público, nos termos do artigo 409, do CPP.

Tampouco trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as quais, 

de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual e serão 

apreciadas oportunamente, isto é, na decisão que vier a ser proferida no 

final da primeira fase do procedimento do Júri, quando, por certo, haverá 

elementos para valorar a culpabilidade nas condutas irrogadas àquele e 

formar um juízo de convicção sobre as razões que ensejaram o evento 

dito delituoso.

 Designo, assim, desde logo, o dia 25 de Setembro de 2018, às 14horas, 

para realização da audiência única de instrução e julgamento de que trata 

o artigo 411, do CPP.

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.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de Julho de 2018

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 161117 Nr: 8448-04.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEANDERSON MELEU CORREIA, RAFAEL 

ROCHA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, SEBASTIÃO MOURA DA 

SILVA - OAB:2863/MT

 Código: 161117

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequação da pauta a fim de priorizar 

os processos de réu preso, redesigno a audiência para o dia 27 de 

Setembro de 2018, às 15 horas.

Façam-se, portanto, as retificações, comunicações, intimações e 

requisições necessárias, prosseguindo nos termos da determinação de 

fls.260.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 01 de Agosto de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 62040 Nr: 9922-20.2004.811.0042
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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): LUIZ DOS SANTOS FRANCOS, EDILSON 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIJURIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, UNIJURIS (UNIC) - OAB:

 Código: 62040

Vistos, etc.

Diante da convocação feita pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (CGJ), a fim de que este magistrado participe do 1.º 

encontro do sistema de Justiça Criminal nos dias 30 e 31 do mês corrente, 

redesigno o ato para o dia 18 de setembro de 2018, às 14h00min. 

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público e a Defensoria Pública após 

as juntadas dos mandados de intimação das testemunhas.

À conclusão em seguida.

Expeça-se o necessário.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá/MT, 29 de Agosto de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 348448 Nr: 9304-60.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. DAVI MARQUES - OAB/MT 

14.678 - OAB:

 Código: 348448

Vistos, etc...

Depreende-se que os embargos de declaração possuem efeito quanto há 

obscuridade, contradição ou ambiguidade.

 Analisando o presente recurso apresentado as fls. 346/349, noto que o 

embargante requer a alteração/modificação da decisão por não concordar 

com a pronúncia. Entretanto, diante desta circunstância, deixo de receber 

os embargos de declaração por não ser a via processual adequada, 

porquanto não há qualquer obscuridade, contradição ou ambiguidade em 

meu convencimento.

No mais, considerando que o acusado manifestou o desejo de recorrer, fl. 

352, intime a defesa para que apresente o respectivo recurso, se assim 

entender.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 537606 Nr: 29183-77.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MEDINA DORNAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16.057

 Vistos, etc...

Em razão da distribuição desta missiva a este juízo, designo o dia 

06/09/2018 às 14h45min para o cumprimento do deprecado.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive requisição de 

preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustação do ato, 

intime-se via DJE, consignando que a ausência injustificada importará na 

aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal e 

nomeação da Defensoria Pública para o ato, a qual deverá também ser 

cientificada.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 156078 Nr: 3428-32.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16948

 Vistos, em correição (Ofício Circular n.º 81/2017-GAB-J.AUX.)

Processo em ordem. Aguarde-se, pois, a devolução da Carta Precatória 

expedida a (fls. 130), visando à citação pessoal do acusado Claudio 

Francisco da Silva.

Após, prossiga cumprindo tudo que determinado no recebimento da inicial 

(fls. 124/126).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 408785 Nr: 13479-29.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERSON TAVARES PEREIRA, JOHNATHAN 

TAVARES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT

 Código: 408785

Vistos etc;

Ante a manifestação pelo Ministério Público às fls. 332/333, designo o dia 

05 de Setembro de 2018, às 16h, para a oitiva das testemunhas faltantes, 

bem como o interrogatório dos acusados.

Expeça-se o necessário para realização do ato, atentando-se ao parecer 

supramencionado.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de Julho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 515368 Nr: 7806-50.2018.811.0042

 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): MICHEL DA SILVA, CLAUDIO DA SILVA 

RIBEIRO, EDSON EVANGELISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX - 

OAB:7562/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT, SERGIO 

WALDINAH PAGANOTTO DE PAIVA - OAB:12054/MT, VALDINEIDE 

OVIDIO DA SILVA DIAS - OAB:12803/MT

 Vistos, etc.

Considerando que em virtude da convocação do Dr. Francisco Alexandre 

Ferreira Mendes Neto para atuar em 2ª instância, passando a integrar a 2ª 

Câmara Criminal do E. TJ/MT, passei a responder a partir do dia 16/08/2018 

pela 13ª Vara Criminal cumulativamente com a 9ª Vara Criminal, da qual 

sou Juíza Titular, e considerando que as audiências designadas para o dia 

05.09.2018 coincidiram com os horários de outras audiências previamente 

marcadas na 9ª Vara Criminal, REDESIGNO o ato agendado nestes autos 

para o dia 26/09/2018, às 14:50 horas.

Para tanto, intimem-se todos, dando-se ciência ao Ministério Público e à 

Defesa.
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Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 520166 Nr: 12234-75.2018.811.0042

 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 DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que em virtude da convocação do Dr. Francisco Alexandre 

Ferreira Mendes Neto para atuar em 2ª instância, passando a integrar a 2ª 

Câmara Criminal do E. TJ/MT, passei a responder a partir do dia 16/08/2018 

pela 13ª Vara Criminal cumulativamente com a 9ª Vara Criminal, da qual 

sou Juíza Titular, e considerando que as audiências designadas para o dia 

05.09.2018 coincidiram com os horários de outras audiências previamente 

marcadas na 9ª Vara Criminal, REDESIGNO o ato agendado nestes autos 

para o dia 26/09/2018, às 14:00 horas.

Para tanto, intimem-se todos, dando-se ciência ao Ministério Público e à 

Defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 529050 Nr: 46556-58.2017.811.0042

 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): FABRICIO BEZERRA VIEIRA, HENRIQUE DIAS 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO IAGO VILLAS BOAS 

BORBA - OAB:24382, Carla Fernanda Flausino da Silva - 

OAB:24386/O, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que em virtude da convocação do Dr. Francisco Alexandre 

Ferreira Mendes Neto para atuar em 2ª instância, passando a integrar a 2ª 

Câmara Criminal do E. TJ/MT, passei a responder a partir do dia 16/08/2018 

pela 13ª Vara Criminal cumulativamente com a 9ª Vara Criminal, da qual 

sou Juíza Titular, e considerando que as audiências designadas para o dia 

05.09.2018 coincidiram com os horários de outras audiências previamente 

marcadas na 9ª Vara Criminal, REDESIGNO o ato agendado nestes autos 

para o dia 25/09/2018, às 15:50 horas.

Para tanto, intimem-se todos, dando-se ciência ao Ministério Público e à 

Defesa.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 453089 Nr: 30255-70.2016.811.0042

 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): ANA PAULA DA SILVA OHLAND, WILSON 

CARLOS DE PAULA EUPHASIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: carolina galvao peres - 

OAB:18428/B, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, EDILENE DIAS 

VIRMIEIRO BALBINO - OAB:9625/MT

 Vistos, etc.

Considerando que em virtude da convocação do Dr. Francisco Alexandre 

Ferreira Mendes Neto para atuar em 2ª instância, passando a integrar a 2ª 

Câmara Criminal do E. TJ/MT, passei a responder a partir do dia 16/08/2018 

pela 13ª Vara Criminal cumulativamente com a 9ª Vara Criminal, da qual 

sou Juíza Titular, e considerando a indisponibilidade de pauta para 

realização de audiências em data mais próxima e que o presente feito 

refere-se a réu solto, DESIGNO a ato anteriormente cancelado nestes 

autos para o dia 21.11.2018, às 15:50 horas.

Para tanto, intimem-se todos, dando-se ciência ao Ministério Público e à 

Defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 518552 Nr: 46545-29.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILTON DA SILVA VAZ, WILLIAN DA SILVA 

DE PAULA RONDON, EUDES OLIVEIRA DA SILVA, MICHAEL GONÇALVES 

DO AMARAL, JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ, GIENNIFER SANTOS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, LÁZARO ROBERTO 

MOREIRA LIMA - OAB:10006/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GIENNIFER SANTOS SILVA, Rg: 

1999139-8, Filiação: Gerci Domingos da Silva e Alzenir Conceição dos 

Santos, brasileiro(a), Telefone 9266-7487. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Notificação e Intimação da Ré: GIENNIFER SANTOS SILVA, 

quanto aos termos da denúncia de fls. 40/44, cujo resumo segue em 

anexo. Bem como, sua intimação para audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia: 17/09/2018 às 14:00 horas.

Resumo da Inicial: Conforme Inquérito Policial, no dia ou no ano de 2017, 

precisamente entre os meses de abril e outubro, nesta capital, os 

denunciados WILTON DA SILVA; WILLIAN DA SILVA DE PAULA RONDON; 

EUDES OLIVEIRA DA SILVA; GIENNIFER SANTOS SILVA; JOELSON 

LUCAS AMORIM DA CRUZ e MICHAEL GONÇALVES DO AMARAL, 

associaram-se com o fim de praticarem reiteradamente ou não o tráfico de 

drogas. No decorrer das investigações, a Polícia Civil conseguiu identificar 

diversas associações criminosas voltadas à prática do narcotráfico. No 

quinto núcleo, instalando nos Bairro Osmar Cabral, figurou como elo 

determinante na associação com os vários indivíduos identificados, sendo 

perceptível sua contínua e ininterrupta caminhada no mundo do crime, em 

específico no tráfico de drogas. Wilton ainda possui para o narcotráfico 

com a denunciada Giennifer Santos Silva, vulgo “Jenifer”. Em 05/07/2017, 

às 20:48:09, Giennifer reclamou a Wilton acerca de desentendimento com 

um “guri”, sobre o qual ela cogita até mesmo ceifar-lhe a vida. Contudo, 

Wilton lhe convenceu a dar outra chance ao rapaz (21678713. WAV). No 

dia 27/07/2017, às 11:51:09, Giennifer ligou para Wilton para oferecer 

“feijão” (maconha), mas Wilton disse que já tinha. Giennifer perguntou por 

Wilton estava vendendo “meio”, e este respondeu que cobrava R$: 

1.100,00 (mil e cem reais) porque era do “amarelinho”, mas mencionou que 

tinha outro tipo de “feijão” que era o “verdinho”, mencionado que é do 

“Marreta”. Eles marcaram encontro na casa de Wilton para as 13h00 

(áudio 22255580.WAV). Contudo, eles acabam se encontrando somente 

após as 15h39 (áudio 22258296.WAV). Em negociação feita pelo dia 

28/07/2017, às 12h49, Giennifer pediu para o Wilton um “feijão” do 

“loucão” (maconha de boa qualidade) e Wilton respondeu tinha uma muito 

boa, mas não era tão boa quanto à do “MARRETA”. Diante do exposto, o 

Ministério Público DENUNCIA Wilton da Silva Vaz, vulgo “Nê”; Willian da 

Silva de Paula Rondon; Eudes Oliveira da Silva, vulgo “Veio Baleado”; 

Giennifer Santos Silva, vulgo “Jenifer”; Joelson Lucas Amorim da Cruz; e 

Michael Gonçalves do Amaral, vulgo “Maikon”, como incursos no art. 35, 

caput, da Lei 11.343/06.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando a necessidade de 

readequação da pauta de audiências desta magistrada, que responde pela 

13ª Vara Criminal cumulativamente com a 9ª Vara Criminal, bem como que 

estarei participando no dia 29.08.2018 do "II Seminário POP RUA - Ações 

Interdisciplinares para Garantia de Direitos de Pessoas em Situação de 

Rua", REDESIGNO o ato agendado nestes autos às fls. 839/844 para o dia 

17/09/2018, às 14:00 horas.Para tanto, intimem-se todos, dando-se ciência 

ao Ministério Público e à Defesa.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ewerson Campos de 

Oliveira, digitei.

Cuiabá, 29 de agosto de 2018
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Renata do Carmo Evaristo Juiza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 529050 Nr: 46556-58.2017.811.0042

 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): FABRICIO BEZERRA VIEIRA, HENRIQUE DIAS 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO IAGO VILLAS BOAS 

BORBA - OAB:24382, Carla Fernanda Flausino da Silva - 

OAB:24386/O, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:

 istos, etc. Considerando que em virtude da convocação do Dr. Francisco 

Alexandre Ferreira Mendes Neto para atuar em 2ª instância, passando a 

integrar a 2ª Câmara Criminal do E. TJ/MT, passei a responder a partir do 

dia 16/08/2018 pela 13ª Vara Criminal cumulativamente com a 9ª Vara 

Criminal, da qual sou Juíza Titular, e considerando que as audiências 

designadas para o dia 05.09.2018 coincidiram com os horários de outras 

audiências previamente marcadas na 9ª Vara Criminal, REDESIGNO o ato 

agendado nestes autos para o dia 25/09/2018, às 15:50 horas. Para tanto, 

intimem-se todos, dando-se ciência ao Ministério Público e à Defesa. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 518552 Nr: 46545-29.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILTON DA SILVA VAZ, WILLIAN DA SILVA 

DE PAULA RONDON, EUDES OLIVEIRA DA SILVA, MICHAEL GONÇALVES 

DO AMARAL, JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ, GIENNIFER SANTOS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, LÁZARO ROBERTO 

MOREIRA LIMA - OAB:10006/MT

 Vistos, etc. Considerando a necessidade de readequação da pauta de 

audiências desta magistrada, que responde pela 13ª Vara Criminal 

cumulativamente com a 9ª Vara Criminal, bem como que estarei 

participando no dia 29.08.2018 do "II Seminário POP RUA - Ações 

Interdisciplinares para Garantia de Direitos de Pessoas em Situação de 

Rua", REDESIGNO o ato agendado nestes autos às fls. 839/844 para o dia 

17/09/2018, às 14:00 horas. Para tanto, intimem-se todos, dando-se 

ciência ao Ministério Público e à Defesa. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 467619 Nr: 7512-32.2017.811.0042

 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): FILIPE ROQUE MARCELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: carolina galvao peres - 

OAB:18428/B, CESAR AUGUSTO MAGALHÃES - OAB:3237, EDILENE 

DIAS VIRMIEIRO BALBINO - OAB:9625/MT, MANASSÉS DA SILVA 

SANTOS - OAB:

 Vistos, etc. Considerando que em virtude da convocação do Dr. 

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto para atuar em 2ª instância, 

passando a integrar a 2ª Câmara Criminal do E. TJ/MT, passei a responder 

a partir do dia 16/08/2018 pela 13ª Vara Criminal cumulativamente com a 9ª 

Vara Criminal, da qual sou Juíza Titular, e considerando que as audiências 

designadas para o dia 28/08/2018 coincidiram com os horários de outras 

audiências previamente marcadas na 9ª Vara Criminal, e por se tratarem 

de processo que envolve réu solto, REDESIGNO o ato agendado nestes 

autos para o dia 21/11/2018, às 15:10 horas. Para tanto, intimem-se todos, 

dando-se ciência ao Ministério Público e à Defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 515368 Nr: 7806-50.2018.811.0042

 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): MICHEL DA SILVA, CLAUDIO DA SILVA 

RIBEIRO, EDSON EVANGELISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX - 

OAB:7562/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT, SERGIO 

WALDINAH PAGANOTTO DE PAIVA - OAB:12054/MT, VALDINEIDE 

OVIDIO DA SILVA DIAS - OAB:12803/MT

 Vistos, etc. Considerando que em virtude da convocação do Dr. 

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto para atuar em 2ª instância, 

passando a integrar a 2ª Câmara Criminal do E. TJ/MT, passei a responder 

a partir do dia 16/08/2018 pela 13ª Vara Criminal cumulativamente com a 9ª 

Vara Criminal, da qual sou Juíza Titular, e considerando que as audiências 

designadas para o dia 05.09.2018 coincidiram com os horários de outras 

audiências previamente marcadas na 9ª Vara Criminal, REDESIGNO o ato 

agendado nestes autos para o dia 26/09/2018, às 14:50 horas. Para tanto, 

intimem-se todos, dando-se ciência ao Ministério Público e à Defesa. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 523847 Nr: 15827-15.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN CELLA TARTERO - 

OAB:21.008/O

 Vistos, etc.

Considerando que em virtude da convocação do Dr. Francisco Alexandre 

Ferreira Mendes Neto para atuar em 2ª instância, passando a integrar a 2ª 

Câmara Criminal do E. TJ/MT, passei a responder a partir do dia 16/08/2018 

pela 13ª Vara Criminal cumulativamente com a 9ª Vara Criminal, da qual 

sou Juíza Titular, e considerando que as audiências designadas para o dia 

20/09/2018 coincidiram com os horários de outras audiências previamente 

marcadas na 9ª Vara Criminal, e por se tratarem de processo que envolve 

réu solto, REDESIGNO o ato agendado nestes autos para o dia 28/11/2018, 

às 16:15 horas.

Para tanto, intimem-se todos, dando-se ciência ao Ministério Público e à 

Defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 453089 Nr: 30255-70.2016.811.0042

 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): ANA PAULA DA SILVA OHLAND, WILSON 

CARLOS DE PAULA EUPHASIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: carolina galvao peres - 

OAB:18428/B, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, EDILENE DIAS 

VIRMIEIRO BALBINO - OAB:9625/MT

 Vistos, etc.Considerando que em virtude da convocação do Dr. Francisco 

Alexandre Ferreira Mendes Neto para atuar em 2ª instância, passando a 

integrar a 2ª Câmara Criminal do E. TJ/MT, passei a responder a partir do 

dia 16/08/2018 pela 13ª Vara Criminal cumulativamente com a 9ª Vara 

Criminal, da qual sou Juíza Titular, e considerando a indisponibilidade de 

pauta para realização de audiências em data mais próxima e que o 

presente feito refere-se a réu solto, DESIGNO a ato anteriormente 

cancelado nestes autos para o dia 21.11.2018, às 15:50 horas.Para tanto, 

intimem-se todos, dando-se ciência ao Ministério Público e à 

Defesa.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo
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 Cod. Proc.: 519030 Nr: 11221-41.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAM FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que em virtude da convocação do Dr. Francisco Alexandre 

Ferreira Mendes Neto para atuar em 2ª instância, passando a integrar a 2ª 

Câmara Criminal do E. TJ/MT, passei a responder a partir do dia 16/08/2018 

pela 13ª Vara Criminal cumulativamente com a 9ª Vara Criminal, da qual 

sou Juíza Titular, e considerando que as audiências designadas para o dia 

06/09/2018 coincidiram com os horários de outras audiências previamente 

marcadas na 9ª Vara Criminal, REDESIGNO o ato agendado nestes autos 

para o dia 29/11/2018, às 15:50 horas.

Para tanto, intimem-se todos, dando-se ciência ao Ministério Público e à 

Defesa, comunicando-se ao Juízo Deprecante.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 431487 Nr: 7265-85.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES BENEDITO SOARES DOS SANTOS 

JUNIOR, PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721

 Vistos.

Não foram alegadas preliminares e não se acham presentes quaisquer 

das hipóteses do artigo 397 do CPP, a permitir, nessa quadra, a absolvição 

sumária.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24/01/2019 às 

14h30min.

Intime-se o réu, a defesa e testemunhas arroladas pelas partes.

Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 149184 Nr: 16537-50.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Benedito Gonçalves 

Neto - OAB:2842/MT.

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, João 

Benedito Gonçalves Neto OAB/MT 2842, 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.: 444264 Nr: 21056-24.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS PINZAN 

JUNIOR - OAB:17353, RINALDO FREITAS VIEIRA - OAB:15410

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, Dr. 

RINALDO FREITAS VIEIRA OAB/MT 15.410, para que tome ciência da 

decisão de fl. 120.

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.: 314159 Nr: 12894-16.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS, 

VICTOR HUGO PEREIRA, ANA PAULA LOPES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT

 (...)Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da AÇÃO PENAL 

PÚBLICA com o fim de:1 – CONDENAR o acusado LUIZ AUGUSTO 

PEREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas penas 

do art. 312 do CP, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 05 

(CINCO) anos de reclusão e 40 (QUARENTA) dias-multa, fixado o valor do 

dia-multa em um salário mínimo, pena que será cumprida em regime 

inicialmente semiaberto, devendo aguardar em liberdade o trânsito em 

julgado da presente sentença.2 - CONDENAR o acusado VICTOR HUGO 

PEREIRA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 312, do 

CP, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 04 (QUATRO) anos e 06 

(SEIS) meses de reclusão e 40 (QUARENTA) dias-multa, fixado o valor do 

dia-multa em um salário mínimo, pena que será cumprida em regime 

inicialmente semiaberto, devendo aguardar em liberdade o trânsito em 

julgado da presente sentença.3 – CONDENAR a acusada ANA PAULA 

LOPES RAMOS, qualificada nos autos, como incurso nas penas do art. 

312, do CP, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 04 (QUATRO) 

anos e 06 (SEIS) meses de reclusão e 40 (QUARENTA) dias-multa, fixado 

o valor do dia-multa em um salário mínimo, pena que será cumprida em 

regime inicialmente semiaberto, devendo aguardar em liberdade o trânsito 

em julgado da presente sentença.Disposições FinaisCondeno os réus ao 

pagamento das custas e despesas processuais, pro rata, dividindo-se as 

custas pelo número de réus. (...)Marcos Faleiros da SilvaJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 439095 Nr: 15592-19.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO APARECIDO MOREIRA, 

BALTAZAR LUZ DE SANTANA, CARLOS ALBERTO VIEIRA TEIXEIRA, 

JOÃO LUIS BARANOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, MARTA XAVIER DA SILVA 

- OAB:12162/MT, Pedro Rodrigues da Silva Neto - OAB:16455, TAIS 

CRISTINA FREITAS E SILVA - OAB:23.396

 Vistos, etc.

À vista da certidão supra, encaminhe-se ao MP para fins do art. 356 do 

Código Penal.

Com base no art. 464 do CPC, Indefiro a prova pericial de confrontação de 

voz por dois motivos: a) prova de fato não depende de conhecimento 

técnico , vez que o magistrado pode constatar na mídia audivisual da 

audiência com a escuta telefônica; b) a prova está protelando o 

andamento do feito ferindo o princípio da duração razoável do processo .

Digam em Alegações Finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 474337 Nr: 14237-37.2017.811.0042

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JAM
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDEDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAKELINE APARECIDA MOURA - 

OAB:6064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para determinar o 

levantamento do sequestro incidente sobre a sala comercial 401 e 

garagem 27, do Edifício Eldorado Executive Center, situada na Avenida 

Rubens de Mendonça, 891, Bairro Consil, Cuiabá/MT, com 93,75 m², 

matrícula n. R4-67094, livro n. 2-GQ, fls. 255, do Cartório do 2º Ofício da 

Comarca de Cuiabá, nos termos do art. 678 do Estatuto Processual 

Civil.Oficie-se à Serventia competente para que promova a baixa do 

gravame.Considerando os fundamentos da ação, em que sequer se 

discutiu a origem do bem, inaplicável à espécie o disposto no art. 130, 

parágrafo único do CPP.Sem custas.Traslade-se cópia desta decisão para 

os autos código 17816-27.2016.811.0042 (441200).Transitando em 

julgado, arquive-se, promovendo as baixas de estilo e anotações de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Às providências.Cuiabá/MT, 22 

de agosto de 2018.Marcos Faleiros da SilvaJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 424104 Nr: 29856-75.2015.811.0042

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAECO - GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL 

CONTRA O CRIME ORGANIZADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

resolvendo o mérito (art. 487, I do CPC), JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, para determinar o levantamento do sequestro 

incidente sobre o imóvel matriculado sob nº 40.763, junto ao 1º Serviço 

Notarial e de Registro de Várzea Grande, nos termos do art. 678 do 

Estatuto Processual Civil.Oficie-se à Serventia competente para que 

promova a baixa do gravame.Considerando os fundamentos da ação, em 

que sequer se discutiu a origem do bem, inaplicável à espécie o disposto 

no art. 130, parágrafo único do CPP.Sem custas.Traslade-se cópia desta 

decisão para os autos código 407089, onde apreciarei o pedido formulado 

pelo Ministério Público relativo ao sequestro dos direitos que 

eventualmente o acusado Evandro Gustavo Pontes da Silva possua em 

razão do contrato noticiado nos autos.Transitando em julgado, arquive-se, 

p romovendo as  ba ixas  de  es t i lo  e  ano tações  de 

praxe.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 427950 Nr: 3358-05.2016.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT, WILLIAM 

FIGUEIREDO BARBOSA - OAB:18.756, Zirlane Franco Godoy da 

Silveira - OAB:6108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250

 Medida Protetiva n.º 3358-05.2016.811.0042. (Cód. 427950)

VISTOS.

Conforme já indicado na decisão de fls. 545, DETERMINO que o Oficial de 

Justiça realize a DESCRIÇÃO e AVALIAÇÃO dos bens que guarnecem os 

imóveis localizados na Av. Alameda 02, quadra 41, casa 04, bairro CPA III, 

Setor V, Cuiabá/MT e Av. Principal do bairro Residencial Coxipó, 

Condomínio Ipê Amarelo, nº 08, quadra 03, Cuiabá/MT, conforme requerido 

à fl. 427 e deferido à fl. 429-verso, e reiterado à fl. 527. Se referida 

avaliação já tiver acontecido, que seja juntada aos autos, uma vez que já 

houve expedição de Mandado de Avaliação às fls. 546/547.

Ainda, considerando que as partes não comparecerem na Audiência de 

fls. 612, apesar de devidamente intimadas, INTIMEM-SE às partes, através 

de seus advogados – via DJE, para informarem se desejam a 

redesignação da audiência para tentativa de conciliação e instrução com a 

oitiva pessoal das partes e a oitiva de testemunhas, no prazo de 15 

(quinze) dias, iniciando-se pela parte autora.

Por sua vez, considerando a petição e documentos apresentados pela 

requerente às fls. 614/644, INTIME-SE a parte requerida, através de seu 

advogado – via DJE, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

 Com o transcurso dos prazos, certifique-se e conclusos.

CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá, 28 de agosto de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 484833 Nr: 24512-45.2017.811.0042

 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: MCMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HPCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO SOBRAL DA 

SILVA - OAB:23319, NILTON ARRUDA MORENO - OAB:5415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - OAB:5324, ISABEL 

CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - OAB:6347, MARA LIGIA DE 

OLIVEIRA - OAB:23655/O, Mario Eduardo Marquardt - OAB:10.915, 

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705

 Autos n. 24512-45.2017.811.0042 (Cód. 484833)

Vistos etc.

Nos termos do artigo 1010, § 1º do NCPC, intime-se a apelada (requerente) 

para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo 

requerido às fls. 302/324, no prazo de 15 dias.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para análise do recurso interposto, com as homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 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.: 419978 Nr: 25346-19.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA - 

OAB:5354/MT

 “VISTOS. DIANTE da ausência da vítima, tendo em vista que o oficial de 

justiça não logrou êxito em conduzi-la a esta audiência, conforme certidão 

de fls. 96, declaro a presente audiência prejudicada. REMETAM-SE os 

autos ao Ministério Público Estadual para manifestação acerca da certidão 

de fls. 96. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Às providências. 

CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 496261 Nr: 35483-89.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14249

 Medidas Protetivas n. 35483-89.2017.811.0042 (Cód.496261)

VISTOS

Primeiramente, MANTENHO as medidas protetivas requeridas pela vítima, 

até ulterior deliberação.

DESIGNO o dia 1º.10.2018 às 13h30 para a realização de audiência de 

conciliação, nos moldes nos moldes de art. 139, v, do CPC.

INTIMEM-SE as partes.

Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública Núcleo de 

Defesa da Mulher e o Advogado constituído.

Às providências.

 CUMPRA-SE.

Cuiabá, 28 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.: 479866 Nr: 19658-08.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RJDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDLFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951

 Medidas Protetivas n. 19658-08.2017.811.0042 (Cód.479866)

VISTOS.

Compulsando os autos, verifico que os patronos da requerente, foram 

devidamente intimados via (DJE), acerca da decisão de fls. 139, 

permanecendo INERTE até o presente momento.

Desta forma, cumpra-se integralmente a decisão de fls.129/132. Após, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos com as cautelas de estilo.

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Cuiabá, 28 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.: 322972 Nr: 2189-22.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGPDBGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779, ELARMIN MIRANDA - OAB:1.895, RODRIGO DE 

OLIVEIRA SPINELLI - OAB:24631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA RICARTE - 

OAB:4411/MT, JOELMA DOS REIS RIBEIRO - OAB:17016/O

 Cumprimento de sentença n. 2189-22.2012.811.0042 (cód. 322972)

VISTOS.

Trata-se de cumprimento de sentença em medida protetiva, sendo 

homologado acordo de divórcio, partilha de bens, entre outros, proposta 

por TATIANE CARLA BARBIERI em face de EULLER GUSTAVO POMPEU 

DE BARROS GONÇALVES PREZA.

Às fls. 172/173 consta pedido da parte Requerida para retificação do 

despacho de fls. 169, excluindo-se o apartamento 201, torre F, do 

condomínio Morada do Parque, situado no bairro Morada do Ouro, bem 

como a inclusão do apartamento n. 72 no Edifício Itaicy, situado na rua 

Corsino do Amarante.

Assim, como base no princípio do contraditório e na vedação de decisões 

surpresas, INTIME-SE a parte Requerente na pessoa de seu patrono para 

manifestação.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 29 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.: 497434 Nr: 36571-65.2017.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA FARIA, LDFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO PINHEIRO ESPÓSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MOTTA RAMOS - 

OAB:13263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.36571-65.2017.811.0042 (Cód.497434)

VISTOS.

INTIME-SE a exequente através de sua procuradora para apresentar 

planilha atualizada do débito, bem como o endereço atualizado do 

executado, no prazo de 10(dez) dias.

Após, com a apresentação da planilha e novo endereço, CITE-SE o 

executado no endereço apontado.

Empós, conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 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.: 529362 Nr: 21180-36.2018.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEI LARA MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:16542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação n. 21180-36.2018.811.0042 (Cód. 529362)

VISTOS.

Intime-se a parte exequente, para manifestar acerca da petição de fls. 

15/16, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após o transcurso do prazo acima, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 29 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.: 452618 Nr: 29729-06.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESSANDRO DIAS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12.586

 Ação Penal n.º 29729-06.2016.811.0042. (Cód. 452618)

VISTOS.

INTIME-SE a Defesa – via DJE para se manifestar acerca da 

insistência/desistência da testemunha em comum Cleyton Gobbi Cordeiro, 

tendo em vista o requerimento ministerial de fl. 115.

Com o cumprimento, conclusos.

CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá, 28 de agosto de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423890 Nr: 29622-93.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUABSON ALVES DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUABSON ALVES DUTRA, Cpf: 

04695435152, Rg: 23908815, Filiação: Arlene Alves Goes e Juarez Dutra 

Olimpio, data de nascimento: 10/03/1995, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, convivente, ajudante, Telefone 992354823. 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 o que faço para 

condenar Juabson Alves Dutra como incurso no artigo 129, § 9º, do 

Código Penal.- Aplicação da pena:Atento aos princípios constitucionais e 

as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, passo a dosimetria da pena. - 

Primeira fase:A culpabilidade é um juízo de reprovabilidadeda conduta. A 

culpabilidade se dá em sentido estrito quando da prática do crime, por ser 

elemento do conceito tripartido. Em um segundo momento a culpabilidade é 

vista no sentido lato, ou seja, na aplicação da pena, avaliando a 

censurabilidade do ato. No caso, inexiste elemento apto para influenciar na 

culpabilidade.No que se refere aos antecedentes observo que “em virtude 

do princípio constitucional da presunção de inocência, somente as 

condenações anteriores com trânsito em julgado, que não sirvam para 

forjar a reincidência, é que poderão ser consideradas em prejuízo do 

sentenciado” , o que não é o caso dos autos.A conduta social deve ser 

entendida como os dados relativos ao comportamento social do acusado, 

que poderão ou não ter influenciado na prática da infração penal, e que no 

presente caso não há elementos para analisá-lo.A personalidade do 

agente é relacionada ao modo e o meio em que o acusado teria crescido e 

sido criado, seus valores e temperamento que de alguma forma poderiam 

influenciar na prática do crime e, mais uma vez, não há elementos nos 

autos para realizar essa análise.Os motivos do crime são as razões que 

levaram o agente ao cometimento do delito. Nas lições de Pedro Vergara 

“os motivos determinantes da ação constituem toda a soma dos fatores 

que integram a personalidade humana e são suscitados por uma 

representação cuja idoneidade tem o poder de fazer convergir, para uma 

só direção dinâmica, todas as nossas forças psíquicas” . A banalidade do 

motivo se relaciona com a violência doméstica.As circunstâncias são as 

normais para o tipo. O fato praticado não causou nenhumaconsequência. 

A vítima em nada contribuiu para o crime. Analisadas referidas 

circunstâncias judiciais reputo como necessário e suficiente para 

reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base em 03 meses 

de detenção.Na segunda fase de aplicação da pena (circunstâncias 

legais) verifico a inocorrência de circunstância atenuante e/ou agravante.- 

Terceira fase:Não existem causas de aumento ou de diminuição de 

pena.Posto isso, torno a pena, em definitivo, em 03 meses de detenção.- 

Regime de cumprimento:Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘c’, do Código 

Penal, determino o aberto como regime inicial de cumprimento da pena.- 

Substituição de pena:O acusado não merece a substituição de pena ante 

a previsão do artigo 44, inciso I, do Código Penal, já que o crime foi 

cometido com violência contra a pessoa.Nesse sentido, a súmula n. 588 

do Superior Tribunal de Justiça:A prática de crime ou contravenção penal 

contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico 

impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos.- Suspensão condicional da pena:Considerando que o acusado 

não é reincidente (inciso I), a culpabilidade, os antecedentes, a conduta 

social e personalidade do agente, bem como os motivos e as 

circunstâncias são favoráveis (inciso II) e não é cabível a substituição 

prevista no artigo 44 (inciso III), aplico a suspensão condicional da pena 

pelo prazo de 02 anos, conforme prevê o artigo 77 do Código Penal, com 

as condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.- 

Disposições finais:Deixo de condenar o acusado ao pagamento das 

custas e despesas processuais em decorrência de seus escassos 

recursos financeiros.Transitada esta sentença em julgado, expeça-se 

guia definitiva de execução de pena e, em seguida, oficie-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral/MT, ao Instituto de Identificação deste Estado e ao 

Instituto de Identificação Cível e Criminal Nacional.Nada mais havendo a 

consignar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelos 

presentes.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de DireitoPromotora de 

Justiça: Defensora 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, LEANDRO LEMOS DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 27 de agosto de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 489675 Nr: 29140-77.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DADN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10.274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ®julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a 

decisão liminar proferida, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima pelo prazo de 06 (seis) meses, contados a partir da data 

da presente sentença, salvo se a vítima, ora autora, antes desse prazo, 

manifestar expressamente que não mais necessita das mesmas ou, ao 

contrário, comprovar que necessita da continuidade das medidas 

protetivas de urgência em seu favor por mais tempo. Conste no 

expediente de intimação da sentença advertência de que, caso a vítima 

não compareça em juízo para pleitear a continuidade das medidas 

protetivas e comprovar a necessidade da continuação das mesmas, 

ficam, automaticamente, revogadas as medidas protetivas de urgência, 

concedidas, nesses autos, initio littis.®Publique-se a presente sentença no 

Diário de Justiça eletrônica, ex vi do teor talhado no preceptivo do art. 205, 

§ 3º, do CPC.®Intimem-se as partes acerca desta sentença com os 

benefícios do art. 212 do CPC.®Sendo negativa a intimação da vítima da 

presente sentença por ter mudado de endereço, certifique-se nos autos 

se houve prévia comunicação no feito acerca da mudança de endereço. 

Sendo negativa a certidão, presume-se válida a intimação nos termos do 

art. 274, parágrafo único, do CPC.XVIII.Decorrido o prazo de sem 

manifestação da vítima quanto à necessidade de manutenção das medidas 

protetivas; havendo medida de bloqueio de bens ou outras de natureza 

patrimonial e não existindo ação cível em curso nessa Vara tratando de 

partilha de bens, certifique-se nos autos e oficie-se ao Cartório 

competente informando sobre a revogação da medida.XIX.Decorrido o 

prazo sem manifestação da vítima quanto à necessidade de manutenção 

das medidas protetivas, havendo medida protetiva de suspensão de 

posse de arma de fogo, certifique-se nos autos e oficie-se ao superior 

hierárquico do agressor informando sobre a revogação da medida 

protetiva.XX.Sendo o réu pessoa pobre, isento-o do pagamento de 

eventuais custas processuais, na forma do art. 12 lei de assistência 

judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 433183 Nr: 9140-90.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI 

- OAB:905-A

 Vistos etc.

I. Trata-se de pedido de fl. 145.

II. Ouvido a respeito do pedido de fls. 145, o MP se manifestou no sentido 

de que o pleito seja aduzido em outra ação, em autos próprios.

III. De conformidade com o que estatui o art. 494 do CPC, ao publicar a 

sentença o juiz exaure o ofício jurisdicional, não podendo, portanto, inovar 

nos autos.

IV. Com efeito, a questão patrimonial envolvendo as partes deve ser 
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resolvida em ação própria, como bem salientou o MP em sua judiciosa 

cota, impondo-se o indeferimento do pedido em apreço.

V. Ante a certidão de fls. 144, cumpra-se os itens VIII e IX da decisão de 

fls. 140/141.

VI. Intime-se.

VII. Cumpra-se.

VIII. Cuiabá, 29 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 510678 Nr: 3348-87.2018.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL VIEIRA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE ANDRADE DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA BARBOZA BORTOLOTO 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Chamo o feito à ordem.

II. Trata-se de cumprimento de sentença formulada por Joel Vieira dos Reis 

em face de Denise Andrade do Nascimento.

III. Compulsando detidamente os autos, verifico que, o presente feito, foi 

distribuído, por dependência, a ação de medidas protetiva ID. 489675. No 

entanto, a sentença objeto desta ação, foi proferida pelo Juízo da 2ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Capital, conforme se infere 

das copías de fls. 14/15.

IV. De conformidade com o que estatui o art. 516, II do CPC, o cumprimento 

de sentença deve se dar no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de 

jurisdição, ou seja, pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta Capital.

V. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

declaro esse juízo incompetente para processar e julgar a presente ação 

e, por corolário, determino, após as baixas e anotações de estilo, seja o 

presente auto redistribuído ao Juízo da 2º Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta Capital.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 492323 Nr: 31702-59.2017.811.0042

 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: MEBDC, SLMMB, FBDC, VBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR ALVES LOPES - 

OAB:15537-B, WILSA CEBALHO DO CARMO - OAB:18.223-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIANE JUREMA PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:5262

 Vistos etc.

I. Quanto à petição e documentos de fls. 98/106, diga a parte ex-adverso, 

no prazo de 15 dias, ex vi do disposto no § 1º , do art. 437, do CPC.

II. Certifique-se se o requerido especificou as provas que pretende 

produzir, conforme determinado à fl. 97.

III. No seguimento, considerando que a presente ação versa sobre 

interesse de incapaz, abra-se vista ao Ministério público para 

especificação de eventual prova que pretenda produzir.

IV. Após, conclusos para despacho saneador ou julgamento antecipado 

da lide.

V. Intime-se.

VI. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 477033 Nr: 16878-95.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO JUNIOR AFONSO BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA BARBOSA DE 

OLIVEIRA - OAB:21874

 Vistos etc.

Homologo as desistências formuladas pelas partes.

Permaneçam conclusos os autos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 366996 Nr: 6964-12.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELL KOSEKI DE CAPUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ EDUARDO ESQUIÇATO 

DIAS - OAB:10120/MT

 Vistos etc.

Defiro os pedidos formulados pelas partes e, por corolário, determino seja 

oficiada à Politec requerendo o laudo pericial da vítima Rosana Ferreira 

Coutinho de Cápua.

Expeça-se missiva precatória para a comarca Porto de Moz - PA para 

interrogatório do réu no seguinte endereço: Rua Raimundo de Jesus da 

Silva, S/N, Bairro Centro, CEP 68303-000 – Porto de Moz - PA.

 Fixo prazo de 30 dias para cumprimento da referida carta precatória.

Aguarde-se o cumprimento e devolução da missiva precatória.

 Após, concedo prazo sucessivo de 05 dias para apresentação de 

alegações finais pelas partes.

No seguimento, volvam-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 432085 Nr: 7969-98.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSE NOGA - OAB:

 Vistos etc.

Considerando que o réu constituiu advogado particular, revogo a 

nomeação do Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIC (fl. 58).

Defiro os pedidos formulados pelas partes e, por corolário, concedo prazo 

sucessivo de 05 dias para apresentação de alegações finais via 

memoriais escritos.

Após, volvam-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 500647 Nr: 39646-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: waldemar rodrigues dos 

santos neto - OAB:5370

 Vistos etc.

 I. Trata-se de resposta à acusação apresentada pelo réu às fls. 59/60 

com preliminar.

II. Colima a defesa do réu que seja aberto prazo para que a vítima, 

formalmente, oficie a este juízo pela não representação.

III. Ouvido a respeito do pedido da defesa, o MP manifestou, às fls. 62, 

pugnando pelo não acolhimento da preliminar e o consequente 

prosseguimento do feito.

IV. A preliminar em comento não merece acolhida, tendo em linha de estima 

que a própria vítima, dentro do prazo legal, assinou o termo de 

representação criminal (fls. 18) e, antes do recebimento da denúncia (fls. 

52/53), não fora aportado aos autos qualquer documento que 

demonstrasse o interesse da vítima em se retratar da representação 

criminal.

V. Posto isto, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

VI. Posto isto, tendo sido rejeitadas as preliminares suscitadas pelo réu, 

ratifico o recebimento da denúncia ofertada e, por corolário, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de dezembro de 2018, 

às 13h30min, conforme determina o art. 399 do CPP.
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VII. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência do ato e 

acompanhe o réu.

VIII. Expeça-se mandado para intimação da vítima, das testemunhas 

arroladas pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os 

benefícios de art. 212, § 2º do CPC.

 IX. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

X. Sendo a testemunha funcionário público, oficie-se ao chefe da 

repartição em que servir o referido funcionário comunicando acerca da 

expedição do mandado, com indicação do dia e da hora marcados, 

conforme preceitua o § 3º do art. 221 do CPP.

XI. Intimem-se

XII. Cumpra-se.

XIII. Cuiabá, 13 de janeiro de 2015.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 528966 Nr: 20741-25.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTINHO ROSSI MEURER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 Vistos etc.

 I. Para cumprimento do ato deprecado designo audiência para o dia 21 de 

setembro de 2018, às 15h30min.

II. Considerando que a testemunha a ser ouvido é policial militar, 

requisite-se sua apresentação ao Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, 

§ 2º) .

 III. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência e 

participe do ato.

IV. Ciência ao Ministério Público.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

VII. Intimem-se

VIII. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 516052 Nr: 8494-12.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR CONTRA A MULHER

EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS Nº 8494-12.2018.811.0042

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): FABIANA CRISTINA DE MORAES

RÉU(S): MAURÍCIO JESUS DA CONCEIÇÃO LÚCIO

INTIMANDO: Requerido(a): Maurício Jesus da Conceição Lúcio, Cpf: 

03104943117, Rg: 18667678 SSP MT Filiação: Mariua Otaviana da 

Conceição Lúcio e José Severino Lúcio, data de nascimento: 15/10/1983, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, tapeceiro, Endereço: Rua 

37 , Nº 11 , Quadra 167, 99219-1140/99330-3061, Bairro: Pedra Noventa, 

Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: PROCEDER A CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO AGRESSOR DAS 

MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS A FAVOR DA VÍTIMA. CITADO O RÉU 

E NÃO HAVENDO RESPOSTA, SER-LHE-Á NOMEADO CURADOR 

ESPECIAL AO RÉU, NOS TERMOS DO ART. 257, INCISO IV DO CPC.

DECISÃO/DESPACHO: Autos n. 8494-12.2018.811.0042. I. Trata-se de 

pedido de medida protetiva formulado por Fabiana Cristina de Moraes 

contra Maurício Jesus da Conceição Lúcio, qualificados nos autos, 

sustentando, em resumo, que foi vítima de violência física e psicológica 

praticado pelo representado. É o relatório. Decido. A vítima narrou perante 

a Autoridade Policial ter sofrido agressões físicas e psicológicas (fl. 05). O 

§ 8º do artigo 226 da Constituição Federal prevê que: § 8º - O Estado 

assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a 

integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas 

relações. Esse modelo político ideológico de proteção contra a violência no 

âmbito da relação doméstica foi integrado pelo disposto na Lei n. 

11.340/2006 que prevê uma série de medidas com a finalidade de eliminar 

todas as formas de discriminação contra as mulheres, prevenindo, 

punindo e com o objetivo de erradicar esse tipo de agressão. No caso dos 

autos entendo que a violência física e psicológica a que a vítima foi 

submetida demanda uma atuação enérgica de forma a demonstrar que o 

Estado brasileiro não aceita nenhuma forma de agressão contra a mulher. 

Em casos como o presente é imperioso que as medidas sejam deferidas 

tendo como norte a proteção a vida da mulher agredida, eis que qualquer 

violação a esse bem será sempre irreparável, bem como é necessário 

salvaguardar a credibilidade da Justiça e evitar a impressão de impotência 

frente a esse tipo de crime. Posto isso, defiro as seguintes medidas 

protetivas em favor da vítima: i) suspensão do porte de arma de fogo, 

caso tenha o registro; ii) proibição de aproximação do representado em 

relação a vítima, seus familiares e testemunhas, mantendo uma distância 

mínima de 500 metros; iii) o representado não deve entrar em contato com 

a vítima, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de 

comunicação; iv) o representado não deve frequentar a residência da 

genitora da vítima, qual seja: residência Maria Auxiliadora de Moraes, 

localizada na Rua Juína, Quadra 15, casa 38, Bairro Tancredo Neves, 

Cuiabá/MT. Em atenção ao pedido de alimentos provisórios, observo que 

não foi comprovada a dependência econômica, bem como não consta nos 

autos comprovante de paternidade, motivo que indefiro o pedido. Ainda, 

indefiro o pedido de restrição ou suspensão de visitas à dependentes 

menores, sendo certo que a suposta agressão não envolveu 

dependentes. II. Considerando que a presente medida envolve questões 

de direito de família designo o dia 20.4.2018, primeira data livre na pauta, 

às 16 horas e 50 minutos para audiência de conciliação. Nomeio a 

Defensoria Pública para atuar na defesa da vítima, devendo ser intimada 

para o ato . III. Intime a vítima da presente decisão. Faça constar que se for 

novamente procurada pelo representado deve entrar em contato, 

imediatamente, com a Polícia Militar (via 190), Polícia Civil, Ministério Público 

ou o Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT (Rua Desembargador 

Milton F. F. Mendes, s/n, Centro Político Administrativo). IV. Proceda a 

intimação do representado para cumprimento da presente decisão. Na 

sequência, cite-se para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta 

escrita, indicando as provas que pretende produzir, conforme disposto no 

artigo 306, do Código de Processo Civil , aplicado ao presente caso por 

analogia, haja vista tratar-se de procedimento cautelar. Conste no 

mandado de advertência de que o agressor deverá constituir advogado ou 

caso não possua condições financeiras, procurar a Defensoria Pública. 

Fica autorizado o Senhor Oficial de Justiça a se valer dos benefícios do 

parágrafo único do artigo 14 da Lei n. 11.340/06 e do § 1º do artigo 212 do 

Código de Processo Civil. V. Efetive a inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do artigo 38 da Lei n. 11.340/06. VI. Encaminhe a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária na Defensoria 

Pública, conforme previsão dos artigos 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 . 

VII. Tendo em vista a urgência da medida, determino que o cumprimento 

dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça plantonista. VIII. Dê-se 

ciência ao Ministério Público. - Autos n. 8494-12.2018.811.0042. I. 

Considerando que as tentativas de intimação pessoal do representado 

restaram infrutíferas, proceda a intimação da medida protetiva de urgência 

via edital, com prazo de 30 dias. Decorrido o prazo, sem manifestação, 

conclusos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, IVA CAMPOS DA 

SILVA, digitei.

Cuiabá - MT, 30 de agosto de 2018.

Thays Machado

Gestor(a) Judiciário(a)

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 91319 Nr: 90-11.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, GdSS, ECdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdEE, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Alessandra Silvério - 

Defensora Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriele Rosangela Lemes - 

OAB:17253, CARLOS ANTONIO PERLIN - OAB:17040/O, Jucinei da 

Silva Nunes - OAB:11799

 3. Dispositivo.

Diante do exposto, Extingo o Processo Sem Julgamento do Mérito, na 

forma do art. 485, IX, do NCPC.

 Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intime-se a empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, 

para que proceda a devolução do valor liberado no Alvará de folhas 101, 

diante da informação de que os valores referentes às faturas dos meses 

de dezembro/2015, janeiro e fevereiro de 2016, já haviam sido pagas pelo 

Estado de Mato Grosso, conforme se vê às folhas 104.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 107448 Nr: 4288-23.2017.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RLS, APLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:15600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 I – Tendo em vista a Contestação apresentada às fls. 51/52, determino 

que:

a) Intime-se a advogada constituída para impulsionar o processo no prazo 

de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do NCPC;

b) Decorrido o prazo e não havendo manifestação da advogada 

constituída, em cumprimento aos artigos 178, II e 179, I do NCPC , diga o 

Ministério Público requerendo o que entender devido.

II – Após, por versa o feito exclusivamente sobre matéria de direito, razão 

pela qual, conforme preconiza o artigo 355, I, do CPC , não há 

necessidade de dilação probatória . Nesse sentido já decidiu o STJ: “ 

REsp. 2832, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8-90, DJU 17.9.90);

III - Voltem-me conclusos para sentença, lançando no Sistema Apollo o 

código 36.

IV - Publique-se o presente despacho para ciência da advogada Selma 

Fernandes da Cunha OAB/MT 15.600

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 105577 Nr: 2709-40.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, KDAADV, 

CPDAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josevan Clemente de 

Almeida - OAB:16628

 OCORRÊNCIAS:

 Declarada aberta a audiência, tomou-se por termo as declarações, 

conforme consta no CD-R em anexo, que fica fazendo parte integrante 

deste termo de deliberação.

 Pela ordem foi dada a palavra do requerido que assim se manifestou:

MMª. Juíza:

Insisto na oitiva do informante Kelvin Dalla Vecchia.

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida pela MMª Juíza foi assim DECIDIDO.

Este Juízo se dá por satisfeito com as provas colhidas nesta audiência, 

entendo desnecessária ouvir o depoimento do informante Kelvin Dalla 

Vecchia, filho do requerido, mesmo com a insistência do advogado do 

requerido em ouvi-lo, assim, indefiro a oitiva do informante retro 

mencionado.

Oficie-se ao Delegado da DEDDICA, para que informe a este juízo no prazo 

de 5(cinco) dias se o inquérito policial tendo como vitima Kamilly de 

Almeida, como suspeito Tarcisio Dalla Vecchia Filho, referente ao BO nº. 

2017.22.1873 e, em qual estagio se encontra, se já foi relatado e 

encaminhado ao Ministério Público, e, em caso negativo que seja 

imediatamente concluído no menor prazo possível. Deve ainda ser 

encaminhada cópia do inquérito de capa à capa.

Declaro encerrada a instrução processual, e, faculto às partes a juntada 

das alegações finais em forma de memoriais escritos. Com fulcro no artigo 

193 do ECA, §1º do ECA , fixo o prazo de 5(cinco) dias para cada parte, 

para apresentação das alegações finais.

Com a juntada dos memoriais escritos, venham-me conclusos para 

sentença, devendo ser lançado no Sistema Apollo o código 36 .

NADA MAIS do que para constar lavrei o presente termo que lido e achado 

vai devidamente assinado pelos presentes. Eu, Lidiane C. de Souza 

Gomes/ que o digitei e subscrevi.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 55299 Nr: 5293-71.2008.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A.F. RORATO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG PHOTO E VIDEO, JORGE GAMBATTO 

ZORTEA, SOLANGE ZORTEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROZANGELA HIPOLITO DA 

LUZ - OAB:17201/O

 Procedo intimação da parte devedora, para que, caso queira, no prazo de 

02 dias, manifeste-se nos autos, sob pena de tácita concordância quanto 

a expedição de alvará.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 36831 Nr: 5725-27.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BATOLOMEU ALONSO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Motta Soares 

- OAB:18.555, RAFAEL ANTÔNIO DE MORAES DUARTE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosalvo Pinto Brandão - 

OAB:

 Procedo intimação da parte promovida, acerca do item 6 do despacho de 

fls. 97 e 97verso, para que queira, no prazo de 02 dias, manifeste-se nos 

autos, sob pena de tácita concordância na expedição do alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 28498 Nr: 4699-28.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condominio Tom Jobim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Máximus Segurança Eletrônica Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilton Procópio Casal Batista 

- OAB:5.604, Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 393 de 687



OAB:4455, Simone Aparecida Mendes Pereira - OAB:5019

 Procedo intimação da parte promovente, para no prazo de 05 dias, 

manifestar com relação a petição e documentos juntados às fls. 153/157 

dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 27578 Nr: 3792-53.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Lugli, Wellington Hipolito Ohishi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Adriana de Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Pinheiro Crepaldi - 

OAB:6616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vander Jonas Martins - 

OAB:210262/SP

 Procedo intimação da parte devedora para que , no prazo de 5 dias, 

indiquem quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e 

seus respectivos valores, acompanhado da prova de propriedade e, se 

for o caso, certidão negativa de ônus.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 6622 Nr: 529-18.2003.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Jailson Secchi de Avila

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Credicard S/A Administradora de Cartões de 

Crédito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Reus Biasi - OAB:3478, 

Vilma Ribeiro da Silva - OAB:7013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133/MT, Elizângela Santana de Oliveira - OAB:4654, José 

Edgard da Cunha Bueno Filho - OAB:OAB/SP 126.504

 Procedo intimação da parte promivida, para que tome ciência do alvará 

juntado às fls. 236 bem como do extrato comprovando o efetivo 

pagamento do referido alvará.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 21772 Nr: 4156-59.2005.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges, Maria Alves Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S.A Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6189, WOLNEY LEITE DE LIMA - OAB:, Wolney Leite Lima - 

OAB:3550

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992A

 Procedo intimação da parte acerca do desarquivamento dos autos, bem 

como, para no prazo de 05 dias, requerer o que de direito.

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13909 Nr: 627-49.2006.811.0054

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rozeno de Almeida Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Cia Nacional de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edésio do Carmo Adorno - 

OAB:8.615-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB:10.320-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GILMAR LUIZ 

ZANATTA, para devolução dos autos nº 627-49.2006.811.0054, Protocolo 

13909, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 2751 Nr: 2553-52.2003.811.0060

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Marques da Costa.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Companhia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelo Ferreira Gomes Filho - 

OAB:4330, Humberto Fernando M. Ferreira - OAB:4.507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903

 CERTIFICO que, de acordo com a Portaria n. 001/2018, de 19/06/2018, o 

processo n. 1144/2003 (CÓDIGO 2751) – Número original 

2553-52.2003.811.0060 foi digitalizado e inserido no Sistema PROJUDI sob 

o n. 8010015-04.2003.811.0001.

Assim, por determinação da MM. Drº Julio Cesar Molina Duarte Monteiro, 

Juiz de Direito neste Juizado Especial, procedo ao arquivamento do 

processo, o qual deverá tramitar a partir deste momento pela via virtual 

acima registrada.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 109558 Nr: 3135-26.2015.811.0062

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Fernando Rodrigues de Lima, Hélio 

Castelo Branco de Oliveira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Castelo Branco de 

Oliveira Júnior - OAB:OAB/MT 13.555

 Visto.

 Defiro o pedido de fl. 100 e redesigno REDESIGNO a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 24.09.2018 às 15:00 horas.

INTIMEM-SE as partes e seus respectivos advogados.

 Intimem-se as testemunhas arroladas.

Ciência ao MP.

Cumpra-se.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502428-24.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (ADVOGADO(A))

APARECIDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

DESPACHO (...) Decorrido o prazo para cumprimento da obrigação de 

fazer, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se, requerendo o que entender de direito. (...)"

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001526-43.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NEI NARDELLI FILHO (REQUERENTE)

NILSON NEI NARDELLI FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504662-42.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA MILANI GOMES (EXEQUENTE)

MARCIO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “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: 0505275-96.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUNILDA NUNES CORREIA (REQUERENTE)

JOSE MARIA DE SOUZA (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: 0505213-56.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX (ADVOGADO(A))

DURVAL TEODORO DE MELO (REQUERENTE)

Natália Ramos Bezerra Regis (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. 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: 1001306-45.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA SANTOS BOTTI (REQUERENTE)

JOELMA DOS REIS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

LAURINDA SARA DA ROCHA GOMES (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: 0501861-56.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA ROSA ALENCAR - 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: 0500534-76.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO (ADVOGADO(A))

AILTON NOBOKITE (REQUERENTE)

ALBERTO CAVALCANTE RUFINO (REQUERENTE)

ANTONIO MARCOS PEREIRA COSTA (REQUERENTE)

CARLOS AUGUSTO SILVA ALVES (REQUERENTE)

DIVAIR CELESTINO DA SILVA (REQUERENTE)

FABIO PEREIRA MENDONCA (REQUERENTE)

FLAVIO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

ELIZETE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

ERONI ANTONIO KLEIN (REQUERENTE)

JUVENIL HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

ISAIAS FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

LINDOMAR TAVARES ROLDAO (REQUERENTE)

LUCAS TELLES DOS PASSOS (REQUERENTE)

LUIZ MANOEL FERREIRA VIANA (REQUERENTE)

MARCELO GARCIA ARRUDA (REQUERENTE)

REJANE SANTANA DA COSTA (REQUERENTE)

ROMES ALVES CAMPOS (REQUERENTE)

SEBASTIAO ELIAS DA ROCHA (REQUERENTE)

VICENTE MARQUES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

WELITON PEREIRA DUARTE (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: 1000554-73.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDA SARA DA ROCHA GOMES (ADVOGADO(A))

LUCIA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

SERGIO BIANCO JUNIOR (REQUERENTE)

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))
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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: 0503974-17.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

VANILZE LEMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

NOILVIS KLEN RAMOS (ADVOGADO(A))

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: 0503909-85.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS (ADVOGADO(A))

SAVIO PELLEGRINI MONTEIRO (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: 0503915-92.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS (ADVOGADO(A))

GIOVANI EGGERS (REQUERENTE)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/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: 0504605-58.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

SIDNEI CAMARGO (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: 1001342-87.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA (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: 0504907-53.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

SILVIO BERNARDES 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. 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: 1002402-95.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE PAULA FRITCHE SANCHES (REQUERENTE)

ANDRESSA ARMELIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. 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
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Processo Número: 0503748-12.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (ADVOGADO(A))

CLAUDINEY NOGUEIRA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

HUGO FRANCO DE MIRANDA (ADVOGADO(A))

 

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: 1000843-06.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000861-27.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE MARIA VIEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500616-10.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA ESMERALDA BRANDAO DE SA (ADVOGADO(A))

ITAMAR DINIZ LINHARES JUNIOR (REQUERENTE)

CARLA SALVADOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

NOILVIS KLEN RAMOS (ADVOGADO(A))

 

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: 1001413-89.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAILTON LOPES DE AMORIM (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: 1000058-10.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EROCI DE AQUINO PILAR (REQUERENTE)

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO 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: 1000792-92.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ONEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO 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: 1000636-07.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE SA PORTO (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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 397 de 687



DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502400-22.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

MARCELO MORAES 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504452-88.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

WALDILEY ALENCAR TAQUES DO VALLE JUNIOR (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0500671-92.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL (ADVOGADO(A))

SERAFIM MANOEL 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: 1001068-26.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

HERMES RIBEIRO 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0506077-94.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO (ADVOGADO(A))

JOILSON BENEDITO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

JEANNE GONCALVES DE QUEIROZ (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: 0502534-83.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAYANA KAREN DA SILVA SEBA (ADVOGADO(A))

MARILENE RODRIGUES COSTA 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. 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: 0503885-91.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

PRESLEY PEREIRA 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0503238-62.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

CARLOS PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. 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.
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Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501139-22.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

SUELLEM ALINE DE SOUZA (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: 0501321-08.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO EMANUEL BARAO (REQUERENTE)

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001515-14.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

PAULO PAES DE BARROS SOBRINHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP (EXECUTADO)

JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

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: 0504812-57.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX (ADVOGADO(A))

IVO JESUS DO CARMO FILHO (REQUERENTE)

Natália Ramos Bezerra Regis (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: 0504400-29.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAMIR BENEDITO DE ALMEIDA (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: 0502429-72.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

MAUROZAN CARDOSO 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0505232-28.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES (ADVOGADO(A))

ELIETE DA SILVA MINAS NOVAS CAMPOS (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: 1000551-21.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO GUIMARAES BRITES (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.
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Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000950-50.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA DALMORO ZANOL (REQUERENTE)

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503445-61.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO (ADVOGADO(A))

DIOVAN PINTO MACIEL (REQUERENTE)

EMIRELLA PERPETUA DE SOUZA MARTINS (REQUERENTE)

EVANDRO ROXO MEDEIROS (REQUERENTE)

JONILDO JOSE DE ASSIS (REQUERENTE)

MARIA DO CARMO DE ROMA LOUREIRO (REQUERENTE)

MARIOWILLIAN RIBEIRO (REQUERENTE)

MARCIO THADEU DA SILVA FIRME (REQUERENTE)

ROSANGELA RITA ALVES FERNANDES (REQUERENTE)

VALTER LUIS RAZERA (REQUERENTE)

WILLIAN DOUGLAS MONTEIRO 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. 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: 1001055-27.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TONY JACKSON CARDOSO DE ALCANTARA (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: 1002579-59.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

EVANDRO CARLOS DE AMORIM 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: 1000637-89.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA (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: 0504875-82.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

GRIDIMEIRE RODRIGUES DA SILVA FERRAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Aguarde-se o impulsionamento do processo pela 

parte autora pelo prazo de 90 dias. Decorrido o prazo sem manifestação, 

conclusos para extinção. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001419-96.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RENATO PIMENTEL DE LIMA (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: 1000936-66.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLIVEIRA DE BRITO (REQUERENTE)

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO 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. 
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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: 0504743-25.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL AQUINO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA SOUZA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 

(REPRESENTANTE)

 

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: 0504463-20.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON LIMA MACEDO (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: 1003234-31.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO (ADVOGADO(A))

SERGIO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

SILVIO MANOEL DOS PASSOS (REQUERENTE)

ROSIVALDO MANOEL COSTA (REQUERENTE)

SAULO FRANCISCO DA ROCHA (REQUERENTE)

RONYE STEFFAN ROSA INDIO (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 sentença transitada 

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: 1002743-24.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002008-88.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NERIVAN CESAR DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES MACHADO LEITE (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: 0501833-88.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

JULIANE MARIA DA SILVA (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 Número do Processo: 

0501833-88.2015.8.11.0001 REQUERENTE: JULIANE MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Não se conhece 

dos Embargos de Declaração por sua intempestividade (ID. 1423584). 

Restitua-se os autos à Turma Recursal para apreciação do RI. Às 

providências. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500122-48.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA IRACEMA DE MORAES ABREU (EXEQUENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Número do Processo: 

0500122-48.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA IRACEMA DE MORAES 

ABREU EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de cumprimento da sentença condenatória de obrigação de 

pagar. Intime-se o executado para, querendo, impugnar a execução (art. 

535 do CPC/2015), no prazo de 30 dias e nos próprios autos. Apresentada 

impugnação, intime-se o exequente para responder no prazo de 15 dias. 

Após, conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502022-66.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON (ADVOGADO(A))

AURILEI LEITE VIRGOLINO (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Verifica-se pelo teor da certidão retro que a parte 

exequente não cumpriu a determinação judicial concernente a 

apresentação de cálculos para propiciar o cumprimento de sentença. Ante 

o exposto, considerando que a parte reclamante não promoveu ato que 

lhe competia, arquive-se. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 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: 0502286-20.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

NILZABETE RODRIGUES DE MORAES (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. Verifica-se pelo teor da certidão retro que a parte 

exequente não cumpriu a determinação judicial concernente a 

apresentação de cálculos para propiciar o cumprimento de sentença. Ante 

o exposto, considerando que a parte reclamante não promoveu ato que 

lhe competia, arquive-se. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 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: 0501090-15.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

VALDIR AFONSO PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Conforme certificado nos autos, mesmo intimado, o 

exequente deixou de apresentar certidão original no cartório a fim de 

permitir a expedição do oficio requisitório ou precatório. Sem a 

apresentação do título original, não há como efetivar-se o seu pagamento. 

Arquive-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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027496-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA UEMURA (REQUERENTE)

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (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: 

1027496-51.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA HELENA DA SILVA 

UEMURA REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para manifestar acerca de interesse ao prosseguimento do feito no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017025-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA (ADVOGADO(A))

VICTOR BUOGO GATTAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSIKA CARVALHO EVANGELISTA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1017025-73.2018.8.11.0041 REQUERENTE: VICTOR BUOGO GATTAS 

REQUERIDO: JESSIKA CARVALHO EVANGELISTA, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para informar se há 

inscrição em dívida ativa, juntar o respectivo comprovante e, caso queira, 

adequar a petição inicial haja vista a competência privativa da vara de 

execução fiscal para apreciar os pleitos relativos a débitos inscritos em 

dívida ativa. CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE 

ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO 

INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016) g.n. Após, conclusos. Cuiabá, 30 de agosto de 2018 Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002071-45.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

José Sebastião de Campos Sobrinho (ADVOGADO(A))

SALUSTIANO NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

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 DESPACHO Numero do Processo: 

1002071-45.2018.8.11.0001 REQUERENTE: SALUSTIANO NUNES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a 

petição inicial juntando aos autos comprovante de endereço atualizado, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500782-76.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI (ADVOGADO(A))

CECILIA RAMOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500782-76.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: CECILIA RAMOS DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consulta 

pública realizada, nesta data, às 12: 03 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, 
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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: 1016883-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS JOSE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ESCALITH SABINA SILVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1016883-69.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ESCALITH SABINA SILVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL Vistos, etc. Verifica-se que foi deferida ordem liminar (ID 

14453866). A parte autora informou o descumprimento da ordem 

supracitada e requer o bloqueio de valores para a realização do 

procedimento. Antecedendo tal pedido, determina-se: 01) A intimação do 

servidor que estiver no exercício do seu cargo na Central de Regulação 

Estadual e o Gestor Municipal de Saúde para efetivarem, no prazo máximo 

de 03 (três) dias, o cumprimento da ordem (cópia anexa), podendo enviar 

as informações por e-mail (cba.jefazenda@tjmt.jus.br). 02) A intimação 

dos requeridos para, no prazo de 03 (três) dias, informarem todas as 

providências administrativas adotadas para cumprimento da ordem, sob 

pena de bloqueio do valor necessário para a realização do procedimento, 

ou ainda, informem o último fornecedor contratado, por licitação ou compra 

direta, e o valor firmado para a contratualização do procedimento 

pleiteado, conforme o Enunciado 53 - aprovado na Segunda Jornada de 

Direito da Saúde - CNJ: “53 – Saúde Pública - Mesmo quando já efetuado o 

bloqueio de numerário por ordem judicial, pelo princípio da economicidade, 

deve ser facultada a aquisição imediata do produto por instituição pública 

ou privada vinculada ao SUS, observado o preço máximo de venda ao 

governo – PMVG, estabelecido pela CMED” – sem destaque no original. 

Cientifique-se que as informações podem ser encaminhadas por e-mail 

(cba.jefazenda@tjmt.jus.br). Embora já tenha sido enviado os documentos 

dos autos, determina-se que faça acompanhar ao mandado cópia dos 

documentos médicos, da decisão liminar e dos documentos pessoais da 

parte autora, a fim de tentar agilizar o procedimento por parte do 

requerido. Servindo cópia da presente como mandado. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002948-19.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

MARILENE REFOSCO BASTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002948-19.2017.8.11.0001 REQUERENTE: MARILENE REFOSCO BASTO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação 

de cobrança que promove integrante do quadro de professores do 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação do ente público 

ao pagamento de valores decorrentes de diferença de férias, pois embora 

os professores da rede pública estadual possuam direito a 45 dias de 

férias, os referidos profissionais têm gozado e recebido adicional de 

férias de 1/3 somente em relação a 30 dias. Nos autos a 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso noticia a tramitação, no 

juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, da Ação 

Civil Pública nº. 1028936-19.2017.811.0041, ajuizada pelo Sindicato dos 

Trabalhadores do Ensino Público (SINTEP/MT), com idênticos objetos e 

causa de pedir,. Argumenta que se julgada procedente aquela ação 

coletiva, o presente processo – ao menos na fase cognitiva – se mostrará 

completamente desnecessário “ em razão disso, a fim de que sejam 

evitadas decisões conflitantes, em prestígio aos princípios da isonomia, da 

duração razoável do processo e da efetividade da jurisdição, mostra-se 

não só conveniente, também necessária a suspensão da marcha do 

presente processo, assim como das centenas de processos individuais 

que se encontram em trâmite com a mesma controvérsia jurídica.” É o 

necessário. Tem-se que pelas regras processuais atualmente vigentes 

não é este o juízo competente para deliberar acerca da suspensão 

requerida pelo ente público. Estabelece o CPC/2015: Art. 286. Serão 

distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - quando 

se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; 

(destaquei). Sabe-se que: “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações, 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. (CPC/2015 - Art. 

55). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a égide do 

CPC/73, já vinha sinalizando que o juiz deveria dar interpretação com 

significativa amplitude para identificar ações conexas. Vejamos: “A 

conexão pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, 

guardam em si algum vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que 

o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se 

interpretar o vocábulo “comum”, contido no texto legal, como uma 

indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria 

desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando tão 

somente uma identidade parcial”(STJ-3ª T., REsp 1.226.016, Min. Nancy 

Andrighi, j. 15.3.11, DJ 25.3.11). (g.n.) Com a vigência do Código de 

Processo Civil 2015, além de manter-se a redação original do art. 103 do 

CPC (correspondente ao 55 no código novo), criou-se uma nova 

possibilidade de reunião de processo, ainda que sem vínculo de conexão. 

A hipótese vem descrita no § 3º do art. 55, nos seguintes termos: § 3º 

Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar 

riscos de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso 

decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. G.n. Sobre a 

novidade legislativa Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece: “ 

Novidade significativa quanto ao efeito da conexão é encontrada no § 3º 

do artigo em comento. O dispositivo prevê a reunião de processos, mesmo 

não conexos, sempre que exista risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias, caso sejam decididos separadamente 

(diferentes juízos). A reunião nessas circunstâncias já vinha sendo aceita 

pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que por meio da extensão do 

conceito de conexão ( STJ, 1ª Seção, CC 55.584/SC, rel Min. Luiz Fux, 

j.12/08/2009, Dje 05/10/2009), ou até mesmo reconhecendo não se tratar 

de identidade de causa de pedir ou de pedido, mas de meras situações 

análogas(...)”.g.n No caso dos autos há identidade da pretensão a se 

considerar a própria construção do pedido na presente ação. De forma 

que seja pela conexão, seja pela potencial aplicação do disposto no § 3º 

do art. 55 do CPC/2015 há que se determinar a reunião dos processos, no 

juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública. Ante ao exposto, reconhece-se e 

declara-se a necessidade de reunião dos feitos, ante o elevado risco de 

decisões conflitantes, por aplicação do disposto no § 3º do art. 55 do 

CPC/2015, e determina-se a REDISTRIBUIÇÃO ao Juízo da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública por dependência aos autos da Ação 

Civil Pública nº. 1028936-19.2017.811.0041, porquanto a presente 

demanda está intrinsicamente ligada àquela ação coletiva. Intime-se. 

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026045-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CORREA RIBEIRO (REQUERENTE)

VICTOR UGO SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (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: 

1026045-88.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CARLOS CORREA RIBEIRO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C SUSPENSÃO DE PROTESTO cujo 

escopo é obter a anulação de débitos fiscais e suspensão de protesto 

efetivado pela fazenda pública. A Resolução n° 023/2013/TP autorizou a 

instalação de uma Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de 
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Cuiabá, atribuindo ao referido Juízo, nos termos de seu art. 2°, a 

competência para “processar e julgar, exclusivamente, os executivos 

fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os 

incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. A instalação da referida 

vara ocorreu no dia 12/12/2014, conforme fixado no art. 1° do Provimento 

n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico do mesmo 

dia. Neste sentido, em se tratando de demanda própria a discussão de 

matéria relativa à suspensão de efeitos, desconstituição ou contestação 

parcial de crédito descrito em certidão de dívida ativa e/ou seus efeitos, 

firmou-se a competência da Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá. A respeito do tema, o Egrégio Tribunal de Justiça 

possui os seguintes precedentes: CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO 

CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL 

PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 

21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 

de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à 

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito está inserido em 

dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito julgado 

improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016) g.n. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA 

FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 

– JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – ART. 

800 DO CPC/1973 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO 

IMPROCEDENTE. A ação cautelar de caução, que visa obtenção da 

certidão prevista do art. 206 do CTN, deve ser processada no Juízo 

competente para a apreciação da execução fiscal, uma vez que guardam 

relação de acessoriedade. (CC 25681/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).g.n. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE 

PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM 

DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE 

EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente. (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016).g.n. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO 

DE PROTESTO – PROTESTO EXTRAJUDICIAL – AUTO DE INFRAÇÃO – 

CDA – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚLBICA PARA PROCESSAR E JULGAR 

AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – LEI Nº 12.153 DE 22 DE DEZEMBRO DE 

2009 – VEDA A TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL NO 

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE 

TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO JUIZADO DA FAZENDA 

PÚBLICA–SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO 

CAUTELAR NO JUIZADO ESPECIAL DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA 

DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA TRAMITAÇÃO DOS AUTOS 

ANTE A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO ORDINÁRIA E A EXECUÇÃO FISCAL. 

RECURSO PROVIDO. “A conexão (art. 103 do CPC) constitui uma regra de 

modificação da competência, fazendo com que as causas conexas sejam 

reunidas para obter julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões 

conflitantes.” (Processo – CC 126681 RJ 2013/0031432-1 – Relator(a) – 

Ministra Nancy Andrighi – Julgamento – 13/08/2014 – Órgão Julgador – S2 

– Segunda Seção – Publicação – Dje 19/08/2014).” (TJMT – QUARTA 

CÂMARA CÍVEL – APELAÇÃO Nº 117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 

COMARCA CAPITAL - Número do Protocolo: 117312/2014 – Data de 

Julgamento:28-07-2015). Do teor da jurisprudência supra colacionada, 

extrai-se que este juízo não possui competência para julgar as ações 

relativas a débitos fiscais inseridos em dívida ativa. Como visto, o Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso reconheceu que o Juizado Especial 

da Fazenda Pública não é a vara competente para conhecer da presente 

ação, de acordo com a Resolução n° 023/2013/TP, sendo a competência 

da Vara Especializada de Execução Fiscal. Nesse contexto, verificada a 

incompetência de natureza absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 

64,§ 1º, CPC), impõe-se sua declaração. Ante o exposto, reconhece-se e 

declara-se, de ofício, a incompetência absoluta deste juízo em razão da 

matéria e determina-se a remessa do presente feito para a Vara 

Especializada de Execução Fiscal com as anotações de praxe. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002775-29.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

MARIANA FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (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: 

1002775-29.2016.8.11.0001 REQUERENTE: MARIANA FERREIRA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ 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. Às 

providências. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002757-71.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO (ADVOGADO(A))

ROSA HELENA DE LUCENA BORGES (REQUERENTE)

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: 

1002757-71.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ROSA HELENA DE LUCENA 

BORGES 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500049-47.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE INFANTINO FRANÇA (ADVOGADO(A))

REGINA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM COSTA (REQUERENTE)

ANA LÚCIA RICARTE (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 Processo: 

0500049-47.2013.8.11.0001. REQUERENTE: REGINA PAULA DE OLIVEIRA 

AMORIM COSTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A 
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parte executada comprovou o pagamento. A parte exequente se 

manifestou requerendo o levantamento dos valores, de modo que 

demonstra concordância com a quitação, o que denota reconhecer que a 

obrigação foi completamente satisfeita. Diante do exposto, JULGA-SE e 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Segue o alvará. Intime-se. Após, arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500986-23.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARVELINA NERIS DE ASSUNÇÃO (ADVOGADO(A))

RONNISTER BASTOS BARBOSA (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 Processo: 

0500986-23.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: RONNISTER BASTOS 

BARBOSA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte 

executada comprovou o pagamento. A parte exequente se manifestou 

requerendo o levantamento dos valores, de modo que demonstra 

concordância com a quitação, o que denota reconhecer que a obrigação 

foi completamente satisfeita. Diante do exposto, JULGA-SE e 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Segue o alvará. Intime-se. Após, arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500048-28.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

HELEN CRISTINA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0500048-28.2014.8.11.0001. REQUERENTE: HELEN CRISTINA DE 

MAGALHAES REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. A 

parte executada comprovou o pagamento. A parte exequente se 

manifestou requerendo o levantamento dos valores, de modo que 

demonstra concordância com a quitação, o que denota reconhecer que a 

obrigação foi completamente satisfeita. Diante do exposto, JULGA-SE e 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Segue o alvará. Intime-se. Após, arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002114-79.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PIRES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MARIA KATIA PORTO DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATALIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002114-79.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ADRIANA PIRES DE ALMEIDA 

REQUERIDO: INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATALIA LTDA - ME Vistos, 

etc. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR COBRANÇAS INDEVIDAS 

C/C PEDIDO DE LIMINAR que a parte autora ADRIANA PIRES DE ALMEIDA 

promove em desfavor de FASIPE. É o sucinto relatório. Os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública detém competência para processar e julgar 

os feitos em cujo polo passivo figurem uma das pessoas jurídicas de 

direito público expressamente listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. A 

propósito: “Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda 

Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e 

empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, 

de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, 

os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e 

empresas públicas a eles vinculadas.” g.n. Como se percebe, a pessoa 

jurídica de direito privado FASIPE não enquadra-se em nenhuma das 

hipóteses do artigo supramencionado, não ostentando foro neste juízo. 

Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência absoluta deste 

Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, sem resolução 

do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º e 485, IV, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002090-85.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO TADEU NASCIMENTO QUEIROZ (REQUERENTE)

ORLANDO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002090-85.2017.8.11.0001 REQUERENTE: THIAGO TADEU NASCIMENTO 

QUEIROZ REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, BANCO SAFRA S-A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o 

relatório. Trata-se de ação de indenização por danos morais, perdas e 

danos c/c repetição do indébito em face do Estado de Mato Grosso e 

Banco Safra SA, por suposto desconto indevido em folha de servidor 

público. Alega o Requerente que contratou empréstimo pessoal no Banco 

Safra, no valor de R$ 18.292,31(dezoito mil duzentos e noventa e dois 

reais e trinta e um centavos), e quitou antecipadamente o débito, em 

outubro/2011. Contudo os requeridos, indevidamente, continuaram a 

realizar descontos em folha por mais dois meses, valor do qual somente 

após uma longa espera foi reembolsado. Citados os requeridos 

apresentaram contestação. Passa-se ao julgamento. A hipótese é de 

litisconsórcio passivo necessário. No caso dos autos a prova evidencia 

que o desconto indevido foi ocasionado por falha na prestação do serviço 

e desorganização da instituição financeira que não logrou demonstrar a 

comunicação incontinenti ao ente público para a paralisação dos 

descontos. Dano material / perdas e danos – Analisando os autos, 

verifica-se que as parcelas descontadas indevidamente na folha de 

pagamento do autor foram devidamente restituídas pelo requerido Banco 

Safra em 21/10/2011 e 14/12/2011, conforme id. 9289432 - Pág. 34/35, ou 

seja, antes da propositura da presente ação. A interpretação que se faz 

do art. 42, paragrafo único, do Código de Defesa do Consumidor é de que 

não comprovada a má-fé é devida a restituição simples, o que a parte já 

obteve. Improcedente a pretensão de restituição em dobro e da mesma 

forma a pretensão de reparação por perdas e danos os quais não foram 

comprovados pelo requerente. Dano moral No que se refere ao dano moral 

verifica-se que não há ato atribuível à administração que permita 

reconhecer sua responsabilidade, haja vista que a modificação do 

contrato (quitação antecipada) se deu por liberalidade do contratante e da 

instituição financeira, à qual cabe as providências próprias à respectiva 

baixa de crédito. Segundo a prova dos autos, foi o próprio Banco réu que 

restituiu ao autor os valores descontados a maior em sua folha no período 

de 2 meses após a quitação do contrato, lapso que demorou para 

processar a quitação e realizar a devida comunicação . A prova evidencia 

que a instituição financeira não logrou comprovar a comunicação imediata 

ao empregador acerca da quitação (mesmo tendo invertido o ônus da 

prova em seu desfavor conforme decisão de id 928442 - pag 3), de modo 
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que, o conjunto probatório identifica ausência de ato ilícito gerador de dano 

por parte do ente público, pois não restou comprovada conduta do Estado 

de Mato Grosso que contribua para o suposto evento danoso, o que 

denota que improcede a pretensão em relação ao primeiro requerido. 

Contudo, é incontroverso que, por falha na prestação do serviço pela 

instituição financeira, houve cobrança extemporânea por dois meses 

relativa às parcelas do financiamento. No caso a reponsabilidade é 

objetiva do fornecedor e está bem delineada. A falha da instituição 

financeira que ocasionou o desconto indevido de parcela já quitada do 

contrato gera dano moral, haja vista que submete o consumidor a uma 

situação de angústia e incerteza, agravada pela impossibilidade de 

solucionar por seus próprios meios a questão, já que a comunicação se 

dá entre o Banco e o empregador. Além disso, o desconto incidente sobre 

verba de natureza alimentar agrava o dano pela natureza do recurso que 

se qualifica como subsídio de manutenção familiar por vezes gerador de 

outros tipos de conflito. Quanto ao valor suficiente à reparação, 

considerando os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, 

tem-se como adequada a importância de R$ 3.500,00. Ante o exposto, 

julga-se improcedentes os pedido de reparação de dano material/perdas e 

danos e procedente o pedido de reparação de dano moral para condenar 

o segundo requerido BANCO SAFRA S/A a pagar ao autor a importância 

de R$ 3.500,00 ( três mil e quinhentos reais) valor que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida, haja vista de tratar de relação 

contratual. E, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil de 2015.Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002440-73.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAOZITO TAVARES GOMES (REQUERENTE)

MARIELE DE LIMA MUNIZ (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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1002440-73.2017.8.11.0001 REQUERENTE: JOAOZITO TAVARES GOMES 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Relatório 

dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). Trata-se de “ação de responsabilização civil com pedido de 

indenização por danos moral e material”, na qual a parte reclamante alega 

ser proprietário do veículo automóvel C3 – chassi 935FCKFVYBB575833, 

e ter sofrido acidente de trânsito em 10/07/2013 ao sair do seu 

estabelecimento comercial junto à seguradora porto seguro, localizada na 

av. Miguel Sutil e ao ultrapassar um caminhão estacionado na avenida se 

deparou com um buraco (bueiro aberto) no meio da pista com uma placa 

dentro (colocada por transeuntes) perdendo o controle da direção vindo a 

colidir com um painel de propaganda que estava afixado no meio fio, que 

dividia as duas pistas. Citado, a parte reclamada apresentou contestação, 

mas não compareceu na audiência de conciliação. Considerando a 

indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se 

de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao julgamento. A Constituição 

Federal prevê a reparação por dano moral e material no artigo 5º, incisos 

V e X, e a responsabilidade objetiva do estado foi reconhecida no art. 37, 

§6º. Jose dos Santos Carvalho Filho[1] ensina que a marca característica 

da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela 

conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço, e 

elenca os três pressupostos necessários à sua aplicação: 1) ocorrência 

do fato administrativo; 2) o dano; 3) o nexo causal. Sendo inconteste que 

cabe ao ente público a conservação das vias públicas que estejam sob 

sua responsabilidade e, que, acidentes ocasionados por conta da omissão 

desse dever, geram em tese o dever de indenizar por parte do Poder 

Público, sendo vasta a jurisprudência neste sentido. Ademais, a 

Constituição Federal preconiza a responsabilidade objetiva da pessoa 

jurídica de direito público, pelos danos sofridos, a relação de causa e 

efeito entre a atuação do agente público e o dano – nexo causal. Havendo 

rompimento do nexo e causalidade, a afastar a responsabilidade civil, 

quando a culpa for exclusiva da vítima ou de terceiro. (STJ AgRg no 

AREsp 631.698/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 10/06/2015) No mérito, o Requerido 

sustenta que houve culpa exclusiva da vítima e, portanto, não subsistiria a 

responsabilidade objetiva do Municipio. Por outro lado, as fotos e vídeos 

das reportagens visualizadas no site Gazeta Digitais no seguinte endereço 

virtual: http://www.gazetadigital.com.br/video/play/id/16396/programa/4, 

juntadas pela parte autora, nos id´s. números 9769402 - Pág.1/8, 9847457, 

9880984, 9880984, 9881006, 9880999, 9881005, 9881008, 9881003, 

9881049, 9881036, 988103, 9881058, 9881070, mostram nitidamente, que 

havia um bueiro em plena Avenida Miguel Sutil, com potencial para 

ocasionar acidente e no caso foi determinante para o autor bater o seu 

veículo em um poste no canteiro central. As fotos chamam a atenção para 

os problemas decorrente de bueiros destampados nesta avenida, uma vez 

que é notório a divulgação pela mídia dos acidentes ocasionado por eles. 

Como se vê, em decorrência do acidente, o autor sofreu prejuízos 

materiais em seu veículo, conforme atestam os documentos juntados nos 

id.’s nº 9769379-Pág.1/2 (orçamento e recibo de pagamento), não 

contestados pelo requerido o que permite seja identificado o dano mesmo 

apresentado um único orçamento. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÚNICO ORÇAMENTO. 1. A 

jurisprudência há muito vem dispensando perícia para comprovação e 

avaliação dos danos em veículo, contentando-se com três orçamentos, ou 

mesmo um, exigindo-se que o réu prove sua inexatidão ou a inidoneidade 

da oficina que o emitiu. 2. Assim, para que fosse desconsiderado o 

orçamento apresentado pelo Demandante/recorrido, necessário seria que 

a Ré/recorrente houvesse demonstrado a falta de idoneidade da oficina 

que o elaborou, ou a sua inexatidão, o que não ocorreu. 3. Ademais, o 

município recorrente não apresentou outro orçamento que infirmasse os 

gastos apresentados pelo recorrido, deixando assim de exercer faculdade 

processual que lhe é conferida. 4. Precedentes do STJ. 5. À unanimidade 

de votos, negou-se provimento ao presente recurso.(TJ-PE - AGV: 

2347686 PE 0007143-12.2011.8.17.0000, Relator: Luiz Carlos Figueirêdo, 

Data de Julgamento: 17/05/2011, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 97) 

Com efeito, a solução do litígio não demanda maior esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

reclamante provar o fato constitutivo do seu direito e ao reclamado fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Comprovado nos 

autos o nexo causal entre o fato lesivo e o dano decorrente do acidente 

envolvendo veículo de propriedade do reclamante, deve o ente federativo 

ser responsabilizado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal 

de 1988, independentemente da existência de culpa. Poderia o reclamado 

se eximir ou, ao menos, atenuar sua responsabilidade sobre o referido 

ato, se comprovasse que o reclamante concorreu com culpa ou dolo para 

a consumação do evento danoso. O que igualmente não foi feito. No que 

tange aos danos morais, é entendimento do Juizado Especial da Fazenda 

Pública que nos casos de acidente em que não há vítimas, apenas será 

concedido à indenização por danos materiais, conforme a jurisprudência 

que se segue. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO 

DE DANOS - I) ACIDENTE EM VIA PÚBLICA MUNICIPAL - 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

- TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - - AUSÊNCIA DE PLACAS 

SINALIZADORAS - ILUMINAÇÃO INADEQUADA - OMISSÃO DO PODER 

PÚBLICO - CULPABILIDADE EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA - 

DANOS MAERIAIS - PREJUÍZOS COMPROVADOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA 

- II) DANOS MORAIS - SEQUELAS FÍSICAS E PSÍQUICAS INEXISTENTES - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I) Em casos de acidente de veículos 

em via pública, deve o ente municipal indenizar os prejuízos materiais 

efetivamente comprovados, em sua integralidade, se afastada a 

culpabilidade do requerente, restar evidenciada a conduta omissiva do 

Município. II) Não comprovadas situações vexatórias ou humilhantes, 
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lesivas à personalidade, à honra e ao comportamento psicológico do 

requerente, indevida a indenização pecuniária por dano moral, 

decorrentes de acidente de veículo.(Ap 62931/2009, DES. JOSÉ SILVÉRIO 

GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2009, Publicado no 

DJE 12/02/2010) (g.n) Entretanto, no caso em comento, no id. 9769304 - 

Pág.1/3. encontra-se o histórico clínico do autor, atendido no hospital 

Santa Rosa, com a seguinte informação: “Pcte vitima de acidente 

automobilístico há 20 min, em baixa velocidade, sem uso de cinto de 

segurança, apresentando leve TCE, com trauma torácico leve e 

escoriações de mão e perna direito. Lucido, orientado, sem outros 

sintomas”. No tocante a essa espécie de dano verifica-se do histórico 

clínico emitido pelo hospital Santa Rosa que o autor, em decorrência do 

acidente, sofreu lesões corporais de natureza leve. Ora, embora não se 

trate de hipótese que justifique a afirmação de incapacidade, tal fato 

causou inquestionável dor, pois não se pode deixar de considerar que o 

autor sofreu ofensa à sua integridade corporal, além do abalo relacionado 

ao próprio evento, aspectos que tornam inegável o reconhecimento da 

existência de dano moral. Quanto ao valor suficiente à reparação, 

considerando os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, 

tem-se como adequada a importância de R$ 3.000,00. Diante do exposto, 

JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial, para: a) 

CONDENAR o Município de Cuiabá a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, do arbitramento, e, de 

correção monetária, até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E, a 

partir do arbitramento. b) REEMBOLSAR o autor a importância de R$ 

16.100,00 (dezesseis mil e cem reais), acrescidos de juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a data do arbitramento, 

e, de correção monetária, pelo mesmo índice, até 25/03/2015 e, 

posteriormente, pelo IPCA-E, a partir do efetivo desembolso. 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/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no Sistema Pje. Cuiabá, 29 de agosto de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Manual 

de Direito Administrativo – 23ª edição – Lumen Juris Editora. Pag. 605.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000636-70.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN FERNANDES PIMENTA (REQUERENTE)

MILIANE ANDREA FLEURY (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 SENTENÇA Número do Processo: 

1000636-70.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ALAN FERNANDES PIMENTA 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL proposta por ALAN 

FERNANDES PIMENTA em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando 

a restituição do ISSQN no montante de R$ 5.433,34 (cinco mil, 

quatrocentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos); recálculo dos 

IPTU’s de 2012 a 2014; alteração da taxa de obsolescência de 

“Ótimo/Novo” para “Bom” com recálculo do IPTU de 2017, tudo acrescido 

de juros e correção monetária. Citado, o requerido compareceu à 

audiência de conciliação e apresentou defesa. Passa-se à apreciação. 

Rejeita-se a preliminar de incompetência do juízo em razão da 

complexidade por entender desnecessária a realização de perícia técnica 

para fins de revisão dos valores do IPTU. 1 - RESTITUIÇÃO DO ISSQN 

RELATIVO À CONSTRUÇÃO O requerente alega que “entre 2010 e 2011, 

construiu a sua moradia em terreno próprio, localizado na Rua Uirapurus, 

Lotes 12 e 13, quadra 12, Condomínio Belvedere, nesta Capital de Cuiabá, 

por sua administração direta, onde contratou, geriu e pagou toda a mão de 

obra utilizada, nos termos da legislação trabalhista, Matrícula Obra de 

Pessoa Física – CEI da Receita Federal do Brasil, nº 70.004.52282/60” 

sendo indevida a cobrança do ISSQN, em razão da inexistência de 

prestação de serviço. Razão não lhe assiste, pois nos termos da 

legislação vigente, a não exigência da Nota Fiscal Avulsa de Serviço, 

transfere para o tomador a responsabilidade pelo pagamento do ISSQN, 

segundo extrai-se do art. 259, do Código Tributário Municipal (Lei 

Complementar nº 043/1997), vejamos: “Art. 259 - Todo aquele que utilizar 

serviços prestados por firmas ou profissionais autônomos, exigirá por 

ocasião do pagamento: I - se profissional autônomo, emissão de recibo 

constando o número de sua inscrição no Cadastro Mobiliário do Município 

de Cuiabá e apresentação da prova de quitação do ISSQN perante o fisco 

Municipal. II - se pessoa jurídica, emissão da nota fiscal de serviço ou 

fatura constando o número da inscrição no Cadastro Mobiliário do 

Município de Cuiabá. §1º - Não verificada as condições dos incisos acima 

o tomador do serviço exigirá Nota Fiscal Avulsa de Serviço. §2º - A não 

exigência da Nota Fiscal Avulsa de Serviço, a que se refere o parágrafo 

anterior, implicará na responsabilidade do tomador do serviço pelo 

pagamento do imposto devido, além da multa pela infração.” Em consulta 

aos autos verifica-se que o requerente não juntou prova de quitação 

realizada por terceiro do ISSQN perante o fisco Municipal, chamando pra si 

a responsabilidade pelo débito. O ônus de prova dos fatos constitutivos do 

seu direito incumbe a parte reclamante (artigo 373, I, do CPC). Assim, 

diante da inexistência de prova capaz de afastar a responsabilidade do 

requerente pelo ISSQN, não há como acolher o pedido de restituição. 2 - 

RECÁLCULO DO IPTU DE 2012 A 2014 O requerente alega que passou a 

residir no imóvel a partir de 28/12/2011 e protocolou na mesma data o 

processo de Alvará de Habite-se, quando deveria ter sido alterada a 

classificação do imóvel no cadastro imobiliário de ‘territorial’ para ‘predial’ 

para cálculo dos IPTU’s de 2012 e 2013, incidindo a alíquota de 0,4% sobre 

o valor venal ao invés de 2%. Nos termos do art. 208A do CTM, para fins 

de lançamento do IPTU, utiliza-se o valor venal do imóvel constante do 

Cadastro Imobiliário a partir de 10 de janeiro de cada ano, veja-se: “Art. 

208A - Considera-se ocorrido o fato gerador do Imposto Predial e 

Territorial Urbano a partir de 10 de janeiro de cada ano, podendo o imposto 

ser cobrado em parcelas, até dezembro do mesmo exercício, a critério da 

Administração Pública Municipal, tomando-se por base a situação 

cadastral existente na data da ocorrência do fato gerador. Do mesmo 

modo, informa o artigo 205 do mesmo diploma legal, que: “Art. 205 – Para 

efeito de lançamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial 

Urbana, servirá de base de cálculo o valor venal do imóvel, constante do 

Cadastro Imobiliário atualizado em conformidade com a Planta de Valores 

Genéricos aprovada até dezembro do exercício anterior à ocorrência do 

fato gerador e, para efeito de lançamento de ITBI, a base de cálculo será o 

valor venal do imóvel constante do Cadastro Imobiliário à época do 

lançamento.” Como o requerente noticia que a vistoria in loco da obra foi 

realizada pelo fiscal de obras somente no dia 27/03/2012 (ID. 5082720, 

pág. 2), conclui-se que somente a partir dessa data, tornou-se possível 

constatar a existência de edificação no imóvel e, consequente, alteração 

do cadastro imobiliário de ‘territorial’ para ‘predial’ da Inscrição Imobiliária nº 

04.4.31.008.0068.001, para fins de lançamento tributário. Sendo, portanto, 

impossível pensar-se na revisão do IPTU de 2012, com o fundamento de 

que o requerente já residia desde 2011 no imóvel. Constata-se no ID. 

6741075 que o requerido reconheceu a necessidade de recálculo do IPTU 

referente ao ano de 2013, procedeu a retificação da alíquota de ‘territorial’ 

para ‘predial’, tendo inclusive, implantando no sistema o crédito da 

diferença apurada, após a retificação, que está à disposição do 

contribuinte. Como a parte autora em sede de impugnação à contestação, 

não se contrapôs ao recálculo, resta evidenciada a perda superveniente 

do objeto, razão pela qual EXTINGUE-SE o processo sem resolução do 

mérito, com amparo no art. 485, inciso VI, do CPC, somente em relação ao 

pedido de retificação do cadastro e recálculo do IPTU de 2013. Em relação 

ao IPTU do ano de 2014 alega o requerente ser indevida a inclusão do item 

‘quadra esportiva’ na descrição do imóvel ao fundamento de que este 

espaço integrou o IPTU de toda área comum do condomínio até 2014, 

entendendo devida a alteração de 750m² para 1.247,25m² somente a partir 

de 2015. Verifica-se, contudo, na Notificação de Lançamento do IPTU 

2014 e no comprovante de pagamento, juntados nos ID’s. 5082775 e 
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5082883, pág. 1, que na época do lançamento do tributo constava no 

cadastrado imobiliário a área do terreno como sendo 750m², bem como o 

requerido informa que a alteração para 1.247,25m² ocorreu após a 

constituição e pagamento do crédito tributário, não havendo que se falar 

em prejuízo em razão da diferença de valores. Logo improcede o pedido 

também nesse ponto. De igual modo, não procede a alegação de que o 

requerido ao considerar 12 pontos da ‘quadra esportiva’ alterou o padrão 

da edificação de “C” para “B”, representando um aumento do imposto, pois 

o requerente não comprovou a inexistência de quadra esportiva, o que 

poderia ser feito com a simples juntada da planta do imóvel. À vista disso, 

tem-se que o requerente não se desincumbiu de seu ônus probatório, à 

luz do disposto no art. 373, inciso I, do CPC. 3 - TAXA DE 

OBSOLESCÊNCIA DO IPTU 2017 O requerente objetiva ainda a retificação 

da taxa de obsolescência de “Ótimo/Novo” para “Bom” com recálculo do 

IPTU de 2017. Da análise das provas trazidas pelas partes, verifica-se que 

não lhe assiste razão nesse posto, pois trata-se de critérios técnicos 

definidos Planta Genérica de Valores do Município - Lei 5.355/2010, não 

cabendo interferência do Judiciário, veja-se: “a) Ótimo/Novo: Edificação 

nova, com menos de cinco anos, que apresente apenas sinais de 

desgaste natural da pintura, necessitando eventualmente de pequenos 

reparos superficiais e uma demão de pintura para recompor a sua 

aparência. b) Bom: Edificação semi-nova ou com reforma geral e 

substancial, normalmente com idade entre cinco e dez anos, cujo estado 

geral possa ser recuperado apenas com reparos de eventuais fissuras e 

trincas superficiais, pintura externa e interna e revisão do sistema elétrico 

e hidráulico.” Segundo os critérios técnicos definidos na Planta Genérica 

de Valores do Município o imóvel enquadra-se em “Ótimo/Novo” pelo 

período de cinco anos. Como o habite-se foi expedido em 2012, somente a 

partir do ano seguinte inicia-se o prazo de cinco anos, quando, então, 

será possível a reclassificação do imóvel de “Ótimo/Novo” para “Bom”. 

Nesse quadro fático, restou evidenciado que o Município de Cuiabá 

valeu-se de informações obtidas através na vistoria in loco e, diante das 

informações lançadas no sistema de cadastro imobiliário lançou os 

tributos, não vislumbrando-se qualquer irregularidade. Diante do exposto, 

declara-se a perda do objeto em relação ao pedido de retificação do 

cadastro e recálculo do IPTU de 2013, porque já realizado e JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os demais pedidos formulados na inicial e, de 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no sistema PJe. Cuiabá-MT, 29 deagosto de 2018. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1029381-37.2017.8.11.0041 REQUERENTE: YASSUHIRO TANAKA JUNIOR 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

ação anulatória na qual a parte autora pretende:“ seja anulada a 

Notificação nº 330536/337/76/2012, ante o reconhecimento de que houve 

decadência do crédito tributário cobrado, nos termos dos art. 156, V e 

173, I, do CTN.” Em síntese, o(a) autor(a) alega a decadência em relação 

ao crédito tributário pertinente ao Aviso de Cobrança Fazendária n.º 

330536/337/76/2012, bem como, alega que não houve notificação válida 

do(a) devedor(a) e a intimação por Diário Oficial do Estado seria nula; 

sendo que não há comprovação de prévia tentativa de notificação 

pessoal, por correio ou meio eletrônico. Citado, o requerido não 

compareceu à audiência de conciliação, mas apresentou defesa. 

Passa-se ao julgamento. Em sede contestatória, o requerido suscitou a 

preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, tendo em 

vista o pagamento espontâneo e integral da divida. No tocante ao 

interesse processual, tem-se a ideia associada à necessidade, utilidade e 

adequação da medida pleiteada. Extrai-se dos documentos de ID 

11089292 a informação de que o autor quitou integralmente o débito em 

discussão, inclusive, com anotação de ‘QUITADO’ na sua Conta Corrente 

Fiscal, consoante faz prova os documentos anexos, Desta feita, impõe 

considerar dirimida tal controvérsia e superado o debate sobre anulação 

da Notificação nº 330536/337/76/2012, e eventual reconhecimento de que 

houve decadência do crédito, em razão do adimplemento integral pela 

parte autora. Fatos, esses, sobre os quais os autores nada se 

manifestaram para modificar o pedido, conquanto intimados. Diante do 

exposto, RECONHECE-SE a perda superveniente do interesse de agir e, 

como corolário, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 51, II, da Lei 9.099/95 c/c 485, VI, do Código de 

Processo Civil de 2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003050-41.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CORREA FRANCO (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

DANIEL DIAS DE BRITO (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 Numero do Processo: 

1003050-41.2017.8.11.0001 REQUERENTE: DANIEL DIAS DE BRITO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). DANIEL DIAS DE BRITO ajuíza ação em 

desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual alega ter sido indicado para 

frequentar o III Curso de Formação de Instrutor de Educação Física para 

Profissionais de Segurança Pública realizado na sede do 2° Batalhão de 

Bombeiro Militar (2° BBM), na cidade de Campina Grande - PB, porém 

deixou de receber as diárias entre os meses de outubro/2014 a 

fevereiro/2015 na fase presencial. Requer o recebimento do valor de R$ 

45.588,50 (quarenta e cinco mil quinhentos e oitenta e oito reais e 

cinquenta centavos) correspondente ao valor das diárias não pagas. 

Citado, o reclamado não compareceu à audiência de conciliação, mas 

apresentou contestação. Considerando a indisponibilidade do interesse 

público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. 

Passa-se ao julgamento. A Lei Complementar nº 555/2014 dispõe sobre o 

Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, e descreve em seus 

artigos sobre o direito do servidor militar a receber diárias, conforme 

segue: Art. 63 São direitos, indenizações e vantagens eventuais dos 

militares estaduais, nas condições previstas nesta lei complementar e em 

legislação ou normas específicas e/ou peculiares: I - subsídio; (...) XVIII - 

diárias; XIX - fardamento; XX - ajuda de custo; (...) Art. 127 Diárias são 

antecipações pecuniárias destinadas a atender despesas extraordinárias 

do militar estadual que se deslocar temporariamente da respectiva sede, 

no desempenho de suas atribuições, na realização de diligências do 

serviço público, em missão ou estudo, dentro ou fora do país, 

relacionadas com o cargo, função ou atividade do posto ou da graduação 

que exerce. Parágrafo único. As diárias serão concedidas por dia de 

afastamento e terão os valores e processamento regulados por norma 

peculiar. O Decreto nº2.101/2009 - dispõe sobre a concessão de diárias a 

servidores públicos civis ou militares e empregados públicos da 
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Administração Pública Estadual Direta e Indireta e dá outras providências, 

constando em seu artigo 1º, que: Art. 1º O servidor civil ou militar e 

empregado público da Administração Direta e Indireta do Estado de Mato 

Grosso que, a serviço, afastar-se da cidade de sua lotação para outros 

pontos do território nacional ou internacional, em caráter eventual ou 

transitório, fará jus a passagens e diárias para cobrir despesas de 

hospedagem, alimentação e locomoção, na forma estabelecida neste 

Decreto. Registra-se que para os militares designados para frequentar 

curso fora do Estado com a finalidade de adquirir a progressão na 

carreira, não haverá a concessão de diárias e ajuda de custo, de acordo 

com o que dispõe o artigo 45 e 51 da Lei Complementar 408/2010 

(Alterada pelas Leis Complementares 491/13, 509/13, 541/14) - institui o 

Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Mato Grosso. Art. 45 O militar estadual matriculado em cursos para 

progressão na carreira receberá uma bolsa pesquisa, de natureza 

indenizatória, acrescida aos seus proventos, nos seguintes percentuais: 

(...) Art. 51 O militar estadual que esteja percebendo as bolsas previstas 

neste capítulo não fará jus a ajuda de custo e diárias. Assim, os militares 

que são matriculados para frequentar cursos fora do Estado que não 

sejam para progressão na carreira, fazem jus às diárias, uma vez que se 

refere à indenizatória destinada a atender despesas extraordinárias. In 

casu, verifica-se que a parte reclamante foi voluntariamente participar do 

III Curso de Formação de Instrutor de Educação Física para Profissionais 

de Segurança Pública, e em que pese o curso ser com ônus para o 

Estado, o Requerente declarou utilizar seus proventos para estadia, 

transporte e alimentação durante o curso (id. 10608662 - Pág.5/6), não 

fazendo jus, portanto, a ajuda de custo. Na hipótese dos autos, a parte 

reclamante não trouxe aos autos qualquer comprovante dos gastos 

dispendidos para auferir a existência de despesas versus razoabilidade e 

proporcionalidade dos valores. Observe-se ainda que existe um suposto 

fato gerador e a pretensão para o recebimento da verba, cuja natureza 

jurídica é indenizatória. É cediço que as diárias têm caráter eminente 

indenizatório, verba devida em razão do exercício funcional, e, para ser 

ressarcida, necessita ser efetivamente comprovada. Portanto, como a 

Administração encontra-se adstrita ao princípio da legalidade (art. 37, 

caput, da CRFB) não pode ser compelida ao pagamento de despesa que 

não tenha sido efetivamente comprovada. Por consequência, a parte 

reclamante não cumpriu com o ônus de prova dos fatos constitutivos do 

direito, como dispõe no artigo 373, I, do CPC/2015. A propósito: 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013084-51.2010.8.08.0024 (...) - POLICIAL MILITAR 

- RESSARCIMENTO - REALIZAÇÃO DE CURSO DE OPERAÇÕES POLICIAIS 

ESPECIAIS - AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS - VERBAS DE NATUREZA 

INDENIZATÓRIA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS 

CAPAZES DE SUBSIDIAR O PEDIDO INDENIZATÓRIO - GASTOS NÃO 

DEMONSTRADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - SENTENÇA 

MANTIDA. 1 - Não pode o ente público se esquivar, mediante decreto - sob 

pena de inversão da hierarquia das leis -, de pagar ao servidor rubricas 

legalmente garantidas, como é o caso da ajuda de custo e das diárias 

requeridas. 2 - Entretanto, não se pode olvidar que estas verbas possuem 

caráter eminente indenizatório, devidas em razão do exercício funcional, e, 

para serem ressarcidas, necessitam ser efetivamente comprovadas pela 

parte que as requer. Precedentes. 3 - O apelante, a despeito de seu ônus 

probatório (art. 333, inciso I, do CPC), não demonstrou os gastos por ele 

suportados em decorrência da realização Curso de Operações Policiais 

Especiais, por ele frequentado no ano de 2008, capazes de justificar e 

subsidiar o seu pedido ressarcitório. (...) Vitória, 02 de abril de 2013. 

PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES APL 00130845120108080024 - SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL Relator CARLOS SIMÕES FONSECA - 

Publicação11/04/2013, Julgamento2 de Abril de 2013) Logo, a mingua de 

prova capaz de comprovar o alegado pela parte reclamante, não há 

necessidade de diligência a ser ordenada por este Juízo, conforme 

Informativo nº 0450 - Período: 4 a 8 de outubro de 2010. Quarta Turma, 

vejamos: “O art. 130 do CPC dispõe que o juiz é o principal destinatário da 

prova e, por conseguinte, a ele cabe determinar as diligências 

necessárias para a formação do seu convencimento, não havendo 

compatibilidade com a atual processualística a restrição desse seu poder 

de iniciativa. Ao julgador não é possível suprir a deficiência probatória da 

parte, violando, assim, o princípio da imparcialidade, mas, diante da dúvida 

surgida com a prova constante dos autos, cabe-lhe aclarar os pontos 

obscuros de modo a formar adequadamente a sua convicção. 

Precedentes citados: AgRg no REsp 294.609-RJ, DJe 24/6/2010; REsp 

382.742-PR, DJ 26/4/2006, e REsp 222.445-PR, DJ 29/4/2002. REsp 

906.794-CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 7/10/2010”. 

Ademais, “(...) III - A insuficiência ou falta de provas acarreta a 

improcedência do pedido, não a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Se o autor não consegue provar o fato constitutivo de seu direito, 

deverá sofrer as consequências da ausência ou insuficiência de provas, 

que invariavelmente será a improcedência de seu pedido, nos termos do 

art. 269, I, CPC. Em outras palavras, não provado o direito postulado, o 

julgador deve negar a pretensão, que ocorrerá com o julgamento de mérito 

do pedido" (REsp 873.884/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 29/03/2010) (...) (TJ-MA - 

Apelação APL 0383592015 MA 0007807-88.2006.8.10.0040 (TJ-MA) - 

Data de publicação: 04/11/2015) Posto isto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na inicial, e, por consequência, JULGA-SE EXTINTO 

o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

de 2015.Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, 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 agosto de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002990-68.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

NILZA CORREA DA GUIA (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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1002990-68.2017.8.11.0001 REQUERENTE: NILZA CORREA DA GUIA 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Relatório 

dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995). Fundamento e decido. Diz a 

exordial que: “A presente ação visa 1º) a aposentadoria, haja vista a 

correta aplicação do conceito de função de magistério; indenizando assim 

a parte Requerente em razão da aposentadoria ao: A) direito ao abono de 

permanência em relação ao abono das contribuições previdenciárias 

relativas ao período que a Requerente permaneceu trabalhando depois de 

cumprido com os requisitos para aposentadoria, ou seja, a partir de 

19.06.2016, com fulcro no artigo 67 da Lei nº 9.394/96, no artigo 27 da Lei 

Complementar n.º 220/2010, no § 2º do artigo 32 do Estatuto dos 

Servidores Públicos Municipais de Cuiabá, nos artigos 17 e 18 da Lei 

Complementar n.º 15 nº 399, de 24 de novembro de 2015, nos artigos 32 e 

33 da Portaria nº 556, de 6 de novembro de 2015 e no parágrafo 19 do 

artigo 39 da Constituição Federal, valores que deverão sofrer a aplicação 

da correção monetária pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela até 

o advento da Lei n.º 11.960/2009 (30.06.2009), quando se passa a aplicar 

os índices empregados à caderneta da poupança (TR) até 25.03.2015 e, a 

partir de então, o IPCA-E, e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação da Lei n.º 

11.960/2009.” A liminar foi indeferida. Citada, a parte reclamada deixou de 

comparecer na audiência de conciliação, porém apresentou contestação. 

Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, 

CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao 

julgamento. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de justiça gratuita suscitada 

pelo Município de Cuiabá porquanto, no sistema dos juizados especiais o 

processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o 

requerimento de gratuidade no momento da interposição de recurso 

inominado, que é a fase na qual o processo apresenta a possibilidade de 

imposição de condenação em custas e honorários, o que não é o caso 

dos autos. Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito. A 

controvérsia em análise se resume a apurar se assiste à parte reclamante 

o direito a aposentadoria especial de professora e demais reflexos, além 

de fazer jus ao abono de permanência. A questão trazida a Juízo não 

demanda maiores digressões. É cediço que para fins de concessão da 

aposentadoria especial regida pelo art. 40, §1º, III, “a”, e §5º, da 

Constituição Federal, c/c art. 67, §2º, da Lei nº 9.394/96, com a redação 

dada pela Lei nº 11.301/2006, em vista a atual posição do Supremo 
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Tribunal Federal adotada quando do julgamento da ADI nº 3772, julgada em 

29/10/2008, deve ser computado o tempo de serviço laborado pelos 

professores (excluídos os especialistas em educação) em sala de aula, 

bem como nas funções de direção de unidade escolar, coordenação e 

assessoramento pedagógico. Logo, o Supremo Tribunal Federal declarou 

a constitucionalidade da referida alteração legislativa, na ação direta de 

inconstitucionalidade nº 3772, reconhecendo que a atividade do magistério 

compreende funções que não se relacionam diretamente com regência de 

classe, para fins de concessão de aposentadoria especial. Nessa 

perspectiva, a parte autora alega que durante sua vida funcional exerceu 

por mais de 29 anos atividade em regência de classe e assessoramento 

pedagógico, relativo aos períodos de readaptação, o que se enquadraria 

na definição de “funções de magistério”. Ao que se verifica do coligado 

aos autos, que as informações inerentes à vida funcional da autora 

apontam que, nos anos de 1982 a 1988, não exerceu as funções de 

magistério, e que nos períodos de 22/05/2003 a 22/05/2017 esteve em 

radaptação de função definitiva, demonstrando que a demandante não faz 

jus à aposentadoria especial. No que tange ao período de readaptação, em 

que pese a requerente instruir o feito com documento descritivo das 

funções que exercia no período a fim de corroborar a tese, eis que as 

funções exercidas pela autora (acompanhamento/ suporte/ apoio e 

monitoramento a Coordenação Pedagógica) não se enquadram nas 

modalidades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. 

Enfatiza-se, uma vez mais, que as funções de direção, coordenação e 

assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que 

exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de 

carreira, excluídos os especialistas em educação, tendo direito aqueles 

que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido 

nos artigos 40, §4º, e 201, §1º, da CF/88, o que não é a hipótese dos 

autos. Nesse contexto, não há como acolher a pretensão da requerente, 

tendo em vista que o direito à aposentadoria especial dos professores só 

se aperfeiçoa quando cumprido cumulativamente as condições 

estabelecidas na Constituição Federal e o especial requisito temporal no 

efetivo exercício das específicas funções do magistério desempenhadas 

em estabelecimento de ensino. No que tange ao abono de permanência ao 

caso em tela, não se vislumbra, visto que a mesma não preencheu os 

requisitos necessários. 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 do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 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 agosto de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003107-59.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ESPERIDIAO DA COSTA MARQUES FILHO (REQUERENTE)

ADAIANE TONHÁ GALVÃO (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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1003107-59.2017.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE ESPERIDIAO DA COSTA 

MARQUES FILHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 

38 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de 

pedido de restituição de valores que alegam terem sido descontados 

indevidamente a título de contribuição previdenciária incidentes sobre a 

gratificação recebida por participar da comissão de procedimentos 

administrativos disciplinares, com amparo no artigo 8º da Lei nº 

8.265/2004 [1] e artigo 15 da Lei nº 550/2014 [2], bem como que seja 

declarado indevido do período de janeiro/2013 a setembro/2017, incidentes 

sobre a remuneração de cargo em comissão. Citada, a parte reclamada 

não compareceu à audiência de conciliação, porém apresentou 

contestação. Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 

345, II, CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Verifica-se 

ainda o não comparecimento do autor à audiência, entretanto, deixa-se de 

aplicar a contumácia ante a justificativa apresentada pela parte no id. 

11768659, 11768715. Passa-se ao julgamento. - DA ILEGITIMIDADE 

PASSIVA Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado, pois 

os descontos ocorreram antes da instituição da autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV (31/12/2014). Igualmente, a autarquia MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (31/12/2014) já integra a lide no polo 

passiva. II – DO MÉRITO A parte reclamante alega o desconto da 

contribuição previdenciária sobre o valor correspondente ao cargo em 

comissão. A Lei Federal nº 9.783/99 revogada pela Lei nº 10.887/2004 

(alterada pela Lei nº 12.688/2012), dispõe sobre regras gerais para a 

organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência 

social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios e regulamentou o art. 40, § 2º, da Constituição Federal, a 

qual veda a incidência da contribuição previdenciária sobre a 

remuneração do cargo comissionado quando esta não for incorporada 

pelo servidor. Esta vedação é corolário do princípio da contributividade, 

pois o servidor não pode ser obrigado a contribuir sobre parcela 

remuneratória que comporá sua remuneração quando estiver na 

inatividade. É a jurisprudência no tema: “pacificado o tema da não 

incidência da contribuição previdenciária a partir do momento em que as 

verbas em questão (gratificações pelo exercício de funções de confiança 

e cargos em comissão) não foram mais incorporadas à remuneração dos 

servidores, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, com 

base na Lei n. 9.783/99”. Precedentes: (EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 

962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 10.6.2011). (...) REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

SERVIDOR EFETIVO NO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO - 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCONTO SOBRE A TOTALIDADE 

DOS PROVENTOS - ILEGALIDADE - ART. 2º, I, DA LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 202/2004, LEI Nº 10.887/2004 E §12 DO ART. 40 DA 

CONSTITUIÇÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA. Nos termos do art. 40 da Carta 

Magna, "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. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)". Com relação aos 

servidores efetivos, o §12 do mesmo dispositivo constitucional estabelece 

que, "Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos 

servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, 

os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)". No âmbito 

federal, a matéria é disciplinada pela Lei nº 10.887/2004, que regulamentou 

a EC n. 41/2003, excluindo da incidência da contribuição previdenciária "a 

parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou 

de função de confiança" (art. 4º, §1º, VIII). A questão já foi objeto de 

apreciação pelo Plenário do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA - EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO - INCIDÊNCIA 

SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FUNÇÃO COMISSIONADA - CONTRIBUIÇÃO 

RESTRITA À REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO - PRECEDENTES STF - 

INCONSTITUCIONALIDADE ART. 2º DA LCE 202/2004 - SEGURANÇA 

CONCEDIDA. A contribuição previdenciária, com o advento da EC nº 

41/2003 e a regulamentação trazida pela Lei n.º10.887/04, não incide 

sobre a parcela referente ao exercício do cargo em comissão, porquanto 

não incorporável ao vencimento para o cálculo dos proventos de 

aposentadoria. O art. 2º, I da LCE nº 202/2004, que amparava legalmente o 

desconto previdenciário sobre a remuneração do exercício de cargo em 

comissão por servidores efetivos, recebeu interpretação conforme a 

Constituição para determinar que o vocábulo "remuneração" seja 

entendido como a remuneração do cargo efetivo do servidor público." (MS, 

110928/2011, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Data do Julgamento 

08/03/2012, DJe 30/03/2012). Portanto, a parte reclamante faz jus à 

restituição dos valores descontados em desconformidade com essas 

regras, como bem salientado na r. sentença recorrida: "Desse modo, a 
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requerente faz jus ao recebimento das diferenças que lhe foram cobradas 

nos períodos compreendidos entre dezembro/2007 a abril/2012, sendo 

que a base de contribuição deveria ter incidido sobre o cargo efetivo e 

não sobre o valor percebido em virtude de cargo em comissão." (...) 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJMT RI 921/2013, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) Extrai-se das fichas de 

rendimentos dos reclamantes que a contribuição previdenciária incidiu 

sobre o valor descrito nos itens “GR.30PC.L.8265 e GRAT ART 15 LC 

550/2”- gratificação referente a 30% sobre o subsídio com amparo no 

artigo 8º da Lei 8.265/2004 e art. 15 da LC 550/2014, o que é vedado por 

lei. Ocorre que nos períodos de dezembro/2014 a setembro/2016 o 

requerente não recebeu verba de gratificação, incidindo a contribuição 

previdenciária apenas sobre o subsídio. Ainda, de outubro/2016 a 

setembro/2017, em que pese ter havido descontos da contribuição 

previdenciária incidentes sobre o valor descrito nos item “GRAT ART 15 

LC 550/2”, tais valores foram restituídos no item “ABONO CONTRIB.PREV”. 

Desse modo, a parte reclamante faz jus ao recebimento das diferenças 

que lhe foram cobradas a maior de janeiro/2013 a novembro/2014, haja 

vista a incidência indevida da alíquota previdenciária de 11% (onze por 

cento) sobre a verba contida no item “GR.30PC.L.8265”, por se tratar de 

verba que não é incorporada à remuneração dos servidores para fins de 

cálculo dos proventos de aposentadoria. No que tange a restituição dos 

períodos de janeiro/2015 a setembro/2017, de competência do MTPREV, 

não faz jus o requerente tendo em vista a não incidência da gratificação 

no período de dezembro/2014 a setembro/2016, bem como, ter havido a 

restituição da contribuição previdenciária de outubro/2016 a 

setembro/2017, conforme ficha financeira, restando improcedente o 

pedido de restituição contra o MTPREV. Informa-se ainda que a 

gratificação “GR.30PC.L.8265”, bem como a incidência da contribuição 

previdenciária dos períodos referentes de maio/2014 a novembro/2014 

foram pagas nos meses de fevereiro e março de 2015. 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. Veja-se a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: “(...) 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 PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a 

restituir os valores descontados a título de contribuição previdenciária 

sobre o valor referente ao “GR.30PC.L.8265” para o reclamante JOSE 

ESPERIDIAO DA COSTA MARQUES FILHO do período de janeiro/2013 a 

novembro/2014, acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de 

Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o 

desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do 

trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos termos 

dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09 e, de 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com julgamento do mérito, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no PJe. Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504359-28.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO XAVIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN (REQUERIDO)

REUNIDAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOTORES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

0504359-28.2015.8.11.0001 REQUERENTE: MANOEL FRANCISCO XAVIER 

REQUERIDO: DETRAN, REUNIDAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOTORES 

LTDA - ME PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Verifica-se que o 

reclamante foi intimado para manifestar se ainda tem interesse no 

prosseguimento do processo, sem que fosse adotada qualquer 

providência ao impulsionamento do feito. Resta claro, portanto, que o 

prosseguimento da ação restou impossibilitado pela desídia do autor ao 

deixar de cumprir o despacho de ID. 8681754. Assim, considerando que o 

feito encontra-se paralisado desde 26/01/2018 por desídia do autor, a 

extinção do processo é medida que se impõe. Diante do exposto, 

EXTINGUE-SE, sem resolução do mérito, o presente feito, por abandono da 

causa por mais de 30 dias, com amparo no art. 485, III, do CPC. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 23 de agosto de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000894-80.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STALYN PANIAGO PEREIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM LEITAO JUNIOR (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: 

1000894-80.2017.8.11.0001 REQUERENTE: JOAQUIM LEITAO JUNIOR 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

ação ordinária proposta por JOAQUIM LEITÃO JÚNIOR em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a declaração do direito à 

manutenção do vínculo funcional no cargo de Delegado de Polícia Civil em 

razão da nomeação, posse e exercício ocorridos por ato espontâneo da 

Administração Pública. Citado, o requerido apresentou contestação, mas 

não compareceu à audiência de conciliação. Passa-se à apreciação. 

Inobstante o não comparecimento do ente público à audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O requerente 

alega que submeteu-se ao concurso público para provimento do cargo de 

Delegado de Polícia Civil, regulado pelo Edital nº 002/2009-SAD/MT, de 27 

de julho de 2009, tendo obtido sido reprovado na prova objetiva. Aponta 

que, inconformado com o resultado impetrou mandado de segurança e 

teve deferida liminar para participar e prosseguir no certame até 

julgamento do mérito, eis os termos da decisão: “(...) Com essas 

considerações, defiro a liminar vindicada para que, até a análise do mérito 

do mandamus, sejam computados os pontos das questões 31, 40, 51, 66, 

77 e 78 em favor dos Impetrantes e de conseguinte, sejam admitidos a 

prosseguirem no certame, passando-se à correção das provas 

dissertativas e demais etapas do concurso, se for o caso.” (TJ/MT, 

Mandado de Segurança nº 61315/2010). Em razão do êxito na prova 

objetiva e demais que se seguiram (prova dissertativa, prova oral, 

avaliação de títulos, exame de saúde, teste de aptidão física - TAF, 

avaliação psicológica e investigação social) ficou classificado na 54ª 

colocação. Informa que o requerido, extrapolando a ordem judicial 

concedida, além da manutenção no certame, espontaneamente por ato 

voluntário nomeou e deu posse ao requerente que ingressou nos quadros 

da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso por meio do Ato nº 
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8.296/2012 de 27/06/2012 e Termo de Posse nº 405/2012 de 19/07/2012. 

Sustenta que o ato da administração que extrapolou o cumprimento da 

decisão judicial converteu-se em fonte de direito e requer a declaração de 

estabilidade da relação, pela aplicação da teoria do fato consumado e do 

venire contra factum proprium. Verifica-se que não há conexão da 

presente ação com a ação mandamental que originou a decisão cujo 

cumprimento o autor aponta como causa de pedir da presente, já 

sentenciada. Assim, após detido exame da matéria e da documentação 

acostada conclui-se que é caso de procedência do pedido, pois não havia 

qualquer ordem judicial determinando que a administração conferisse ao 

requerente nomeação, posse e consequentemente exercício no cargo de 

Delegado de Polícia. Aliás, no caso, a decisão não poderia alcançar 

referida abrangência, tampouco a ação constitucional poderia conter 

pedido nesse sentido, pois o próprio edital do concurso, juntado no ID. 

6058375, aponta no item 24.3 (pág. 17) que: “24.3 A nomeação dos 

candidatos dar-se-á por meio de ato governamental(...)”. De forma que, 

para eventual deferimento da pretensão de nomeação é certo que no polo 

passivo do MS deveria constar a autoridade competente para a prática do 

ato administrativo próprio de provimento, o que não ocorreu. Referida 

circunstância consolida o fato de que a decisão judicial precária não criou 

qualquer obrigação ao ESTADO DE MATO GROSSO, sendo fruto de 

vontade própria do administrador a determinação que permitiu o ingresso 

do requerente no cargo, muito embora a decisão do Egrégio TJMT, muito 

explicitamente, determinou apenas a manutenção no certame com 

correção da prova dissertativa e demais etapas do concurso. Por tal 

razão está óbvio que não está também a se tratar, no presente caso, de 

aplicação da teoria do fato consumado como sustenta a defesa. Isso 

porque não está em discussão a consolidação de uma situação de fato 

constituída por força de liminar que posteriormente foi revogada. Na 

verdade, o que se tem em pauta é a constituição de uma situação de fato 

que não se originou de uma decisão judicial, mas de uma conduta 

voluntária da administração pública. O breve exame da documentação 

acostada deixa claro que o requerente não tomou posse por força do 

cumprimento da liminar já que o exame da decisão judicial revela que tal 

ordem jamais existiu. O problema concentra-se na prática de ato por 

vontade da administração pública, sem qualquer amparo em ordem judicial. 

Não importa analisar o aspecto subjetivo da conduta do gestor, se julgou 

mais conveniente dar posse do que reservar vaga ou se teve 

compreensão equivocada da ordem judicial. Fato é que, ao permitir o 

ingresso do requerente no cargo de Delegado de Polícia, fez muito mais do 

que determinado na decisão monocrática precária e perdura tal situação 

desde 19/07/2012, tendo inclusive, cumprido o período de estágio 

probatório, com ótimo aproveitamento, conforme denota-se nas fichas de 

avaliação juntadas aos autos. Diante disso, conclui-se que a conduta não 

determinada em lei e não amparada em determinação judicial criou para o 

requerente um direito subjetivo de manter-se na condição funcional sui 

generis que se originou da confusão administrativa. Verifica-se na 

presente hipótese, com todos os contornos, a aplicação da teoria do 

“venire contra factum proprium”, que a grosso modo, impede 

comportamentos contraditórios. A venire, que decorre da aplicação do 

princípio da boa fé objetiva, classifica-se como uma limitação para que 

uma parte, numa mudança de comportamento, exerça atitude que esteja 

em contraposição a outra anteriormente praticada. Ocorre quando um 

determinado ato, pelo modo de seu exercício, acaba por amparar uma 

expectativa da parte contrária e conferir uma determinada estabilidade na 

relação. Já é consenso que o princípio da boa fé objetiva constitui também 

uma premissa aplicável à administração pública e que convive em 

harmonia com a base principiológica que lhe é própria. Vejamos o 

precedente do Superior Tribunal de Justiça, no qual é reconhecida a 

submissão da administração ao princípio da boa fé objetiva na seara 

pública: PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – CARTÓRIO 

EXTRAJUDICIAL – SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO – PERDA 

SUPERVENIENTE DE OBJETO DO MANDAMUS – INEXISTÊNCIA – 

IMPERATIVOS DE BOA-FÉ OBJETIVA – APLICABILIDADE À 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – TEORIA DA ENCAMPAÇÃO – 

INAPLICABILIDADE AO CASO – PROPOSIÇÃO DE LEI QUE TRATA DE 

EXTINÇÃO DE DELEGAÇÃO – COMPETENTE O PODER LEGISLATIVO – 

TEORIA DA CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO – 

FINALIDADE PÚBLICA DA DELEGAÇÃO – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 

ENSEJA A EXTINÇÃO DA DELEGAÇÃO. 1. Não há perda de objeto em 

mandado de segurança quando a Administração Pública, por meio de 

autoridade incompetente, edita ato administrativo e, depois, a autoridade 

competente o ratifica. A alegação de perda de objeto, neste caso, é 

"venire contra factum proprium", conduta vedada ao agente público em 

face do princípio da boa-fé objetiva na seara pública, na forma do inciso IV 

do parágrafo único do artigo 2º da Lei n. 9.784/99. (...) (STJ - RMS 

29493/MS RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

2009/0089419-1. Relator(a): Ministro HUMBERTO MARTINS, Órgão 

Julgador: SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento: 23/06/2009). Grifei Em 

igual sentido: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. 

MATRÍCULA POR FORÇA DE LIMINAR. MÉRITO JULGADO IMPROCEDENTE. 

MANUTENÇÃO NA ACADEMIA, INGRESSO E PROMOÇÃO NA CARREIRA 

POR ATOS DA ADMINISTRAÇÃO POSTERIORES À CASSAÇÃO DA 

DECISÃO JUDICIAL. TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS. 

ANULAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ OBJETIVA VULNERADOS. 

VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSTATAÇÃO DE QUE O 

CANDIDATO PREENCHIA O REQUISITO CUJA SUPOSTA AUSÊNCIA 

IMPEDIRA SUA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. ATENDIMENTO 

AOS PRESSUPOSTOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA INGRESSO E 

EXERCÍCIO DO CARGO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. 1. Os princípios 

da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como a vedação ao 

comportamento contraditório (venire contra factum proprium), impedem 

que a Administração, após praticar atos em determinado sentido, que 

criaram uma aparência de estabilidade das relações jurídicas, venha 

adotar atos na direção contrária, com a vulneração de direito que, em 

razão da anterior conduta administrativa e do longo período de tempo 

transcorrido, já se acreditava incorporado ao patrimônio dos 

administrados. (...) (STJ - RMS 20572/DF RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA - 2005/0143093-7. Relator(a): Ministra 

LAURITA VAZ, Órgão Julgador: QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 

01/12/2009 - Data da Publicação/Fonte: DJe 15/12/2009). Grifei No caso 

em exame, repita-se, discricionariamente a autoridade administrativa 

determinou a nomeação e posse do requerente, inclusive despendendo 

recursos para sua formação. E mais, o candidato que detinha apenas o 

direito a reserva de vaga, teve aproveitamento considerado suficiente em 

estágio probatório habilitando-o a estabilidade no cargo de Delegado de 

Polícia, acrescente-se com elogios e moções de aplausos. O 

estabelecimento de vínculo funcional partiu do próprio requerido, por outro 

lado o requerente submeteu-se aos exames necessários ao ingresso no 

cargo e, ao que consta dos relatórios de avaliação de estágio probatório, 

o desempenha com eficiência necessária. Não adequa-se à boa fé permitir 

uma completa mudança na estrutura de vida do então candidato, 

conferindo-lhe uma condição que não lhe era devida, para num segundo 

momento, retirar, sem justificativa, essa condição, quando já não é mais 

possível o retorno ao status quo ante. É premissa básica que: “A ninguém 

é lícito venire contra factum proprium, isto é, exercer direito, pretensão ou 

ação, ou exceção, em contradição com o que foi a sua atitude anterior, 

interpretada objetivamente, de acordo com a lei.” (TJMG, 11ª Câmara Cível, 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0508.07.002819-8/001, relatora Des. Selma 

Marques, julgamento em 24/10/2007).”, consolidando o direito da parte 

autora à manutenção da nomeação e posse no cargo de Delegado de 

Polícia Civil. Anote-se que a Turma Recursal manteve decisão análoga ao 

presente caso, vejamos: AÇÃO DE DECLARATÓRIA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA - 1. PRELIMINARES - 1.1 PRELIMINAR DE CONEXÃO DE AÇÕES - 

REJEIÇÃO - PROCESSO CONEXO JÁ JULGADO PELO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA ESTADUAL - SÚMULA 235 DO STJ - 2.2. PRELIMINAR DE 

NULIDADE SENTENCIAL - INACOLHIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL - 2. 

MÉRITO CONCURSO PARA DELEGADO DE POLÍCIA - REPROVAÇÃO NA 

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - TESTE COM DEFICIÊNCIA DE CRITÉRIOS 

OBJETIVOS - DECISÃO JUDICIAL GARANTINDO O PROSSEGUIMENTO NO 

CERTAME - CANDIDATO NOMEADO EX-OFFICIO - EXERCÍCIO NO CARGO - 

DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE APTIDÃO PSICOLÓGICA - 

MANUTENÇÃO DA NOMEAÇÃO E POSSE – APLICAÇÃO DA TEORIA DO 

VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM E EXCEPCIONALMENTE, A DO FATO 

CONSUMADO - SENTENÇA MANTIDA - RECUSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Não há falar em reunião de processos conexos, quando um 

deles já foi julgado pelo Tribunal de Justiça Estadual, observando-se a 

Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça. (STJ). Não se acolher tese 

jurídica recursal inovadora, pena de supressão da instância monocrática. 

Devem ser mantidos os efeitos da nomeação e posse de candidato a 

cargo de delegado de polícia, reprovado na fase da avaliação psicológica 

deficiente de critérios objetivos, porém garantido no prosseguimento do 
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certame por decisão judicial e nomeado ex-officio, sendo que, durante o 

exercício no cargo, o candidato demonstra concreta de aptidão 

psicológica. Há de se aplicar da teoria do VENIRE CONTRA FACTUM 

PROPRIUM e, excepcionalmente, a do fato consumado. (RECURSO CÍVEL 

INOMINADO 218/2016 - Classe: II -1 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE CUIABÁ. Protocolo Número/Ano: 218/2016. Julgamento: 

16/09/2016). Grifei Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido 

formulado pelo requerente JOAQUIM LEITÃO JÚNIOR para DECLARAR o 

direito a manutenção da nomeação e posse no cargo de DELEGADO DE 

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO efetivadas por meio do Ato 

nº 8296/2012, de 27 de junho de 2012 (DOE 25837/2012) e Termo de 

Posse nº 405/2012, de 19 de julho de 2012; e, por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. 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. Notifique-se imediatamente o Diretor Geral da 

Polícia Judiciária Civil para conhecimento do presente decisão. Publicada 

no PJe. Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001799-51.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORGIVAL FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE DO ROSARIO RIBEIRO (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: 

1001799-51.2018.8.11.0001 REQUERENTE: DORGIVAL FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: DONIZETE DO ROSARIO RIBEIRO Vistos, etc. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER( TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO) que 

a parte autora DORGIVAL FERREIRA DA SILVA promove em desfavor de 

DONIZETE DO ROSÁRIO RIBEIRO. É o sucinto relatório. Os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública detém competência para processar e julgar 

os feitos em cujo polo passivo figurem uma das pessoas jurídicas de 

direito público expressamente listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. A 

propósito: “Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda 

Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e 

empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, 

de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, 

os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e 

empresas públicas a eles vinculadas.” g.n. Como se percebe, a pessoa 

física DONIZETE DO ROSÁRIO RIBEIRO não enquadra-se em nenhuma das 

hipóteses do artigo supramencionado, não ostentando foro neste juízo. 

Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência absoluta deste 

Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, sem resolução 

do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º e 485, IV, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001343-38.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRLEY NUBIA PEREIRA DIAS SANTOS (REQUERENTE)

VOLNEI DE VASCONCELLOS MOURA (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: 

1001343-38.2017.8.11.0001 REQUERENTE: MIRLEY NUBIA PEREIRA DIAS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de ação de nulidade de ato administrativo cumulada com pedido 

de antecipação de tutela proposta por MIRLEY NUBIA PEREIRA DIAS 

SANTOS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando sua 

lotação em uma das Unidades da Polícia Judiciária Civil de Barra do 

Garças-MT, em respeito ao item 25.2 do Edital nº 002/2009-SAD/MT. A 

antecipação de tutela foi deferida, mas suspensa em razão Suspensão de 

Liminar nº 50750-2013/TJMT, interposta pelo Estado de Mato Grosso. 

Citado, o requerido apresentou defesa. Passa-se à apreciação. A 

requerente informa que logrou êxito ao participar do certame regido pelo 

Edital nº 002/2009 – SAD/MT, restando aprovada para o cargo de Escrivão 

de Polícia, e que após a participação no curso de formação, obteve a nota 

final de 9,7213, ficando classificada em 31º (trigésimo primeiro) lugar, 

conforme Relatório de Notas do XII Curso Técnico Profissional para 

Escrivão de Polícia, sendo lotada, inicialmente, na Delegacia Regional de 

Água Boa e, posteriormente, na Delegacia Municipal de Polícia Judiciária 

Civil de Canarana. Afirma que a ordem de classificação prevista no edital 

convocatório foi alterada e que a classificação obtida no Curso de 

Formação Técnico Profissional não foi observada quando de sua lotação, 

consequentemente, impedindo-a de ser lotada em uma das Unidades de 

Polícia Civil de Barra do Garças-MT. Relata que teve seu direito preterido 

pelos candidatos que compunham a lista de “LOTAÇÃO POR 

DIREITO/PERFIL”, lista essa que, segundo a Administração Pública, era 

composta por candidatos que deveriam ter sua situação compatibilizada 

por serem cônjuges de servidores públicos estaduais (art. 159, § único do 

Estatuto da Polícia Judiciária Civil). Todavia, as candidatas lotadas na 

cidade de Barra do Garças possuíam nota inferior a da requerente. Afirma 

que se não bastassem tais irregularidades na ordem de classificação e na 

lotação, não há qualquer informação concreta e pública dos motivos para 

tal preterimento em sua classificação. Verifica-se que a discussão gira em 

torno da preterição da requerente quanto a sua lotação inicial no Município 

de Água Boa, mesmo tendo alcançado no Curso de Formação Técnico 

Profissional a 31ª (trigésima primeira) colocação (ID. 7366248, pág. 20), 

enquanto outros candidatos, com colocação posterior a sua, foram 

lotados na cidade de Barra do Garças, em razão do status “lotação por 

direito”. Sobre o tema, urge transcrever o art. 37, incisos I e II da 

Constituição Federal, in 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, ao 

seguinte: I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos 

brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como 

aos estrangeiros, na forma da lei; II - a investidura em cargo ou emprego 

público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou 

de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo 

ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para 

cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;” Do 

artigo acima depreende-se que o acesso a cargo ou emprego público será 

por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de 

provas e títulos e é dever da Administração conferir aos seus atos a mais 

ampla publicidade, observando as normas contidas no edital de 

convocação, que faz lei entre as partes. Em detida análise ao Edital nº 

002/2009/SAD/MT, que regulamentou o concurso em tela, verifica-se que 

está previsto no item 25.2 que: “A lotação dos candidatos obedecerá 

rigorosamente à ordem de classificação alcançada no Curso de Formação 

Inicial Técnico Profissional”. Assim como, extrai-se do ID. 7366259, que 

três candidatas lotadas em Delegacias da cidade de Barra do Graças 

possuem notas inferiores à da requerente. Dessa forma, tendo a 

requerente obtido classificação final na 31ª (trigésima primeira) colocação 

para o cargo de Escrivão da Polícia Judiciária Civil do Estado, tem direito a 

lotação no município de Barra do Garças, uma vez que não há qualquer 

previsão no edital da inusitada “lotação por direito”, ferindo frontalmente a 

isonomia necessária na realização do concurso público. Sobre o tema, 

transcreve-se os seguintes arestos: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA 

— ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — CONCURSO PÚBLICO — 

ESCRIVÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL — LOTAÇÃO INICIAL — 

OBEDIÊNCIA À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO OBTIDA EM CURSO DE 

FORMAÇÃO — DISPOSITIVO DO EDITAL — VINCULAÇÃO. A lotação 
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inicial deve observar o disposto no edital, porquanto este [...] é a lei do 

concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os 

candidatos. [...]. (STJ, Sexta Turma, AgRg no RMS 10798/PR, relatora 

Ministra Marilza Maynard, DJe 14/4/2014). Recurso não provido. Sentença 

ratificada. (Apelação/Remessa Necessária 99777/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 21/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016) 

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO PARA 

INVESTIGADOR DE POLÍCIA – ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO – 

PREFERÊNCIA NA ESCOLHA DA LOTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA – DUAS 

LISTAS – NORMAL E POR DIREITO – PRETERIÇÃO DOS CANDIDATOS 

MELHORES APROVADOS - CRITÉRIO DE LOTAÇÃO DIVERSO DO 

PREVISTO NO EDITAL - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE 

MORALIDADE E BOA FÉ - OCORRÊNCIA - SEGURANÇA CONCEDIDA. A 

inobservância rigorosa da ordem de classificação no concurso ofende 

aos princípios da isonomia, legalidade e eficiência, principalmente se a 

Administração concede aos candidatos com piores notas e classificados 

em posições inferiores a preferência de nomeação e escolha de lotação 

ofertada, importando em privilégio inadmissível.” (TJMT - MS 82370/2012, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2014, 

Publicado no DJE 09/10/2014) Diante disso, a procedência do pedido é 

medida que se impõe, a fim de que a requerente possa escolher sua 

lotação, de acordo com a sua classificação (31º lugar), não havendo que 

se falar em aplicação do disposto no artigo 159, da Lei Complementar nº 

407/2010, tendo em vista que tal norma se aplica à remoção de policial civil 

e não à lotação inicial de candidato aprovado em concurso, até porque 

não está previsto no Edital nº 002/2009/SAD/MT. Diante do exposto, 

JULGA-SE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de reconhecer a 

nulidade do ato administrativo de lotação inicial da requerente e determinar 

ao Estado de Mato Grosso que proceda a lotação da parte autora MIRLEY 

NUBIA PEREIRA DIAS SANTOS observando estritamente a ordem de 

classificação final no Curso de Formação Inicial Técnico Profissional, 

excluindo preferência "por direito" ou qualquer outra incompatível com a 

regra do Edital, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001352-63.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO FERREIRA PACHECO FILHO (REQUERENTE)

EMERSON SANABRIA CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1001352-63.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MAURO FERREIRA PACHECO 

FILHO REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Trata-se de ação anulatória de penalidade administrativa 

proposta por MAURO FERREIRA PACHECO FILHO em desfavor do 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – 

DETRAN/MT objetivando a anulação do processo administrativo nº 

1565/2014/GMAPC/DETRAN/MT, a partir da notificação do autor, uma vez 

que foi efetivada no endereço errado, restabelecendo seu direito de dirigir, 

até a conclusão do processo. O requerente alega que o processo 

administrativo que culminou com a suspensão da sua CNH é devido ao 

acúmulo de pontos de infrações de trânsito, das quais não foi notificado, 

pois foram encaminhadas para o endereço da Av. Fernando Correa da 

Costa, nº 3.595, Bairro Coxipó – Cuiabá/MT, apesar de residir na Rua dos 

Timbaúvas, s/n, Quadra E1, Bairro Jardim Itália, Cuiabá/MT. Informa ainda 

que, como não recebeu nenhuma das notificações do processo 

administrativo, não lhe foi oportunizado o contraditório e ampla defesa. A 

liminar foi postergada. Intimado a manifestar-se o requerido apresentou 

contestação que foi devidamente impugnada. Em razão do adiantado 

curso processual, deixa-se de redesignar a audiência de conciliação e 

passa-se à apreciação do pedido. A controvérsia a ser analisada se limita 

a apurar se assiste à parte requerente o direito de afastar a punição 

administrativa de suspensão da CNH pelo prazo de 3 (três) meses, sob o 

argumento de ausência de notificação. De início, cumpre destacar que não 

cabe ao Poder Judiciário discutir questões de mérito administrativo, 

cabendo-lhe a análise apenas da legalidade ou não das decisões 

administrativas. O requerente alega que as postagens foram 

encaminhadas para o endereço diverso do seu, bem como a assinatura no 

termo de recebimento da notificação do processo administrativo não é 

sua. Compulsando a documentação juntada aos autos verifica-se que, ao 

contrário do informado pelo requerente, a Portaria nº 1565/2014 de 

instauração do processo administrativo teve início em razão de uma única 

infração de trânsito (R004753718) ocorrida no dia 20/11/2012 e quitada na 

data do vencimento, a saber: 18/03/2013. Já o processo administrativo 

teve início em 08/11/2014, sendo encaminhada a notificação da 

instauração ao requerente no endereço constante na base de dados do 

requerido. E, apesar do requerente alegar que já residia na Rua dos 

Timbaúvas, s/n, Quadra E1, Bairro Jardim Itália, Cuiabá/MT, desde a data 

da infração, não comprovou que realizou a alteração cadastral junto ao 

órgão de trânsito, incumbência esta, que lhe competia nos termos do CTB 

e da Resolução nº 182/2005 do CONTRAN. Ademais, extrai-se do 

documento denominado “Dados Pessoa”, emitido em 16/02/2016, juntado 

no ID. 13531537, pág. 4, que o endereço do requerente até aquela data 

era na Av. Fernando Correa da Costa, nº 3.595, Bairro Coxipó – 

Cuiabá/MT, restando clarividente que o requerente deixou de tomar as 

providências necessárias à atualização do endereço antes da emissão da 

notificação, não havendo que falar em nulidade do ato, segundo o 

disposto no art. 10 da Resolução nº 182/2005 do CONTRAN, revogada 

pela Resolução nº 723/2018, vejamos: Art. 10. A autoridade de trânsito 

competente para impor as penalidades de que trata esta Resolução 

deverá expedir notificação ao infrator, contendo no mínimo, os seguintes 

dados: (...) § 1º. A notificação será expedida ao infrator por remessa 

postal, por meio tecnológico hábil ou por os outros meios que assegurem a 

sua ciência; § 2º. Esgotados todos os meios previstos para notificar do 

infrator, a notificação dar-se-á por edital, na forma da lei; § 3º. A ciência 

da instauração do processo e da data do término do prazo para 

apresentação da defesa também poderá se dar no próprio órgão ou 

entidade de trânsito, responsável pelo processo. § 4º. Da notificação 

constará a data do término do prazo para a apresentação da defesa, que 

não será inferior a quinze dias contados a partir da data da notificação da 

instauração do processo administrativo. § 5º. A notificação devolvida por 

desatualização do endereço do infrator no RENACH, será considerada 

válida para todos os efeitos legais.” (G.n.) Nos termos do citado artigo o 

processo administrativo nº 1565/2014/GMAPC/DETRAN/MT foi instaurado 

pela autoridade competente respeitando o disposto na regulamentação. De 

igual modo, não prospera a alegação de divergência nas assinaturas, eis 

que a assinatura constante na procuração (ID. 13531440) também é 

diferente da constante na identidade profissional emitida em 17/11/2014 

(ID. 13531463), evidenciando que o requerente possui no mínimo duas 

assinaturas, em especial porque no item ‘nome legível do recebedor’ 

consta o nome do requerente, fazendo crer que a assinatura também é 

sua, o que só poderia ser dirimido através de exame grafotécnico, mas 

não foi solicitado pela parte autora. Além disso, as telas do site do 

DETRAN juntadas nos ID’s. 13531588 e 13531599, apesar de informarem o 

endereço atual do requerente não indicam qual a data da atualização do 

endereço nem a data da consulta ao site. Em que pese os reiterados 

argumentos do requerido no que refere-se à “Data Abertura” do 

requerimento de renovação dos exames, ocorrido nos dias 24/03/2010 e 

24/02/2015, para renovação da CNH, não se confundem com a data de 

atualização do endereço junto ao órgão de trânsito, bem como não podem 

substituí-la. Assim, não há que se falar em ausência de notificação da 

instauração do processo administrativo, quando o requerente, identificado 

como o recebedor da correspondência, não produz prova suficiente a 

afastar a presunção de legalidade do ato administrativo. O ônus de prova 

dos fatos constitutivos do seu direito incumbe a parte reclamante (artigo 

373, I, CPC). Logo, à míngua de prova capaz de comprovar o alegado pela 

parte reclamante, não há necessidade de diligência a ser ordenada por 

este Juízo, conforme extrai-se da jurisprudência a seguir: “(...) A 
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insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do pedido, não a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Se o autor não consegue 

provar o fato constitutivo de seu direito, deverá sofrer as consequências 

da ausência ou insuficiência de provas, que invariavelmente será a 

improcedência de seu pedido, nos termos do art. 269, I, CPC. Em outras 

palavras, não provado o direito postulado, o julgador deve negar a 

pretensão, que ocorrerá com o julgamento de mérito do pedido” (REsp 

873.884/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, 

julgado em 02/03/2010, DJe 29/03/2010) (...) (TJ-MA - Apelação APL 

0383592015 MA 0007807-88.2006.8.10.0040 (TJ-MA) - Data de 

publicação: 04/11/2015). Nesse esteio, não restou cabalmente 

demonstrado qualquer ilegalidade quanto ao procedimento adotado, que 

observou os princípios da ampla defesa e contraditório, assegurados pela 

Constituição Federa/1988 e pela Resolução nº 182/2005 do CONTRAN. 

Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, consistente na declaração de nulidade do Processo Administrativo 

nº 1565/2014/GMAPC/DETRAN/MT, e em consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1031508-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ISILVAN MIRANDA DE SOUSA (REQUERENTE)

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE LEAO (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 Numero do Processo: 

1031508-45.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ISILVAN MIRANDA DE SOUSA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. ISILVAN MIRANDA DE SOUSA 

propôs a presente ação em face do Estado de Mato Grosso, almejando a 

aposentadoria especial com integralidade remuneratória e paridade de 

vencimentos, por alegar pertencer a categoria da Polícia Civil Judiciária do 

Estado, contando com mais de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição e 

15 (quinze) anos de efetivo exercício. Considerando a indisponibilidade do 

interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos 

da revelia. Passa-se ao julgamento. Verifica-se a presença da ilegitimidade 

passiva do Estado, pois se tratando de pedido de aposentadoria, a pessoa 

competente para integrar no polo passivo é a entidade autárquica, com 

personalidade jurídica própria, e dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial – MT PREV, nos termos da Lei Complementar nº 

560, de 31/12/2014 (dispõe sobre a criação da Mato Grosso Previdência – 

MTPREV)[1]. Portanto, o referido MTPREV possui personalidade jurídica 

própria distinta da entidade estatal, a qual está vinculada, bem como 

autonomia administrativa e financeira, motivo pelo qual deve responder, 

isoladamente, por questões relacionadas à contribuição previdenciária, 

aposentadoria e outros elencados na legislação, cujo período seja 

posterior a 01/01/2015 (art. 57 – LC 560/2014), como no caso dos autos. 

Além disso, é cediço que incumbe o ônus de prova dos fatos constitutivos 

do direito a parte reclamante, como dispõe no artigo 373, I, do CPC/2015, 

portanto, alegando cumprir os requisitos legais para fazer jus ao 

pretendido, deve demonstrar através da apresentação mínima de 

documentos necessários para o julgamento de seu processo, pois é 

essencial que apresente o relatório da vida funcional, histórico funcional 

devidamente assinado pelo órgão competente (através de seu 

representante legal) e detalhado; fichas financeiras referente aos meses 

anteriores a interposição da presente ação; e a cópia do processo 

administrativo de sua aposentadoria demonstrando a negativa, com intuito 

de analisar o subsidio recebido, o interesse de agir e o tempo de serviço 

prestado no efetivo exercício em cargo de natureza estritamente 

policial[2]. Diante do exposto, RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva da 

parte reclamada, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC/2015. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicado no PJe. 

Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito [1] 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 estabil izados 

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. [2] Precedente: (...) Não há falar em ilegitimidade passiva do 

Secretário de Estado de Administração, já que é ela a autoridade que 

exerce o controle da vida funcional dos servidores públicos estaduais, de 

acordo com o que dispõe o art. 29 da Lei Complementar n. 14/92. As 

informações a respeito da aposentadoria dos servidores públicos da 

educação, bem como a data do ato e o valor dos proventos daqueles, não 

se enquadram na ressalva do inciso XXXIII do artigo 5º da Constituição 

Federal. Os dados pessoais dos servidores, relativos à licença prêmio e 

quinquênio, são informações sigilosas, acobertadas pelo princípio 

constitucional da privacidade. Para obtenção de referidas informações, 

necessário seja providenciada pelo interessado, autorização individual 

dos servidores. (TJMT MSCol 86155/2008, DR. JOSÉ MAURO BIANCHINI 

FERNANDES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/06/2009, Publicado no DJE 06/07/2009)

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001524-39.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

Jeonathãn Suel Dias (ADVOGADO(A))

VALDEMIR ANTONIO PEREIRA (EXEQUENTE)

Ale Arfux Junior (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: 

1001524-39.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: VALDEMIR ANTONIO PEREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Verifica-se 

que o feito comporta o julgamento antecipado da lide, haja vista a 

desnecessidade de dilação probatória, como dispõe o artigo 355, inciso I 

do Código de Processo Civil de 2015. Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL objetivando o recebimento da importância atualizada de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 415 de 687



R$ 44.557,57 (quarenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e sete reais e 

cinquenta e sete centavos), representada pela CERTIDÃO DE CRÉDITO N. 

9.9.091.613-8, emitida pela Secretaria de Estado de Administração em 

11/04/2009. O Estado não opôs Embargos. Passa-se à decisão. 

Verifica-se, no caso, que a certidão de crédito foi expedida em 2009, 

iniciando o prazo prescricional quinquenal. Contudo, há nos autos a notícia 

do ajuizamento de execução do mesmo título extrajudicial em setembro de 

2013 que tramitou sob o nº 41588-27.2013.811.0041 - Código: 836642, 

perante a Quinta Vara da Fazenda Pública da Capital, a qual julgou a 

incompetência absoluta da Vara, tendo ainda, o requerente interposto 

Agravo de Instrumento, transitando em julgado em 19/05/2017 Assim, 

importa na interrupção do prazo prescricional, como dispõe o artigo 9º, do 

referido Decreto. Art. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr, 

pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato 

ou termo do respectivo processo. (g.n.) Considerando a existência de 

deliberação definitiva no processo interposto na Vara Cível incompetente, 

somente em 19/05/2017 com o acordão confirmando a sentença de 

incompetência absoluta, que o prazo prescricional voltou a contar, mas 

não atingiu o seu ápice, uma vez que a presente execução foi interposta 

neste juízo em 13/06/2017. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o cálculo 

apresentado pela parte exequente na planilha id. 8297580, no valor de R$ 

44.557,57 (quarenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e sete reais e 

cinquenta e sete centavos), relativo ao valor da Certidão de Crédito nº 

9.9.091.613-8, emitida pela Secretaria de Estado de Administração. 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. Intime-se a parte exequente 

para que apresente a Certidão de Crédito original no Cartório, após o 

trânsito em julgado, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicado pelo sistema PJe. Cuiabá, 30 de 

agosto de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1025188-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CORREA DA COSTA JUNIOR (REQUERENTE)

IGOR GIRALDI FARIA (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 Numero do Processo: 

1025188-76.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE CORREA DA COSTA 

JUNIOR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de ação de cobrança proposta por servidor militar, cujo teor 

postula a diferença do valor devido pela ajuda de custo em decorrência de 

transferência de sede, com ônus, e por determinação do Comandante 

Geral, passando a ter exercício em nova sede por mais de 30 trinta dias, 

nos termos do artigo 130, da Lei Complementar nº 555/2014. Citado, o 

requerido apresentou contestação, mas não compareceu na audiência de 

conciliação. Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 

345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao 

julgamento. Consta da inicial que o requerente faz parte do Comando da 

Polícia Militar Estadual, fato este que ensejou sua transferência com ônus, 

por necessidade do serviço, do 1o CR / 3o CIPM - Santo Antônio do 

Leverger para o 5o CR de Barra do Garças, conforme faz prova a 

publicação no Diário Ocial do Estado de Mato Grosso, na data de 02 de 

Junho de 2015, Boletim Geral da PMMT n. 1260, página 11. Assevera, que 

seu subsídios/soldo naquela ocasião, perfazia o valor de R$ 12.826,37 

sendo que o Autor, não se sabe por qual razão, somente recebeu o valor 

de R$ 7.880,00 (sete mil oitocentos e oitenta reais), havendo pois uma 

diferença a ser paga, nesta movimentação do policial, de R$ 4.946,37 

(quatro mil novecentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos). 

Ainda, fora novamente transferido, com ônus, por necessidade do 

serviço, do 5o CR / 2o BPM de Barra do Garças/MT para o 1o CR de 

Cuiabá/MT, conforme faz prova a publicação no Diário Ocial do Estado de 

Mato Grosso, na data de 03 de Junho de 2016, Boletim Geral da PMMT n. 

1499, página 5. Seu subsídio/soldo naquela ocasião era de R$ 19.948,68 

sendo que recebeu o valor de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), à 

título de ajuda de custo/mudança, valor a menor do que aquele previsto no 

Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, havendo pois uma 

diferença a ser paga em relação à esta movimentação do policial, de R$ 

11.148,68 (onze mil cento e quarenta e oito reais e sessenta e oito 

centavos). O Estatuto dos Militares disciplinado pela Lei Complementar 

555, de 29 de dezembro 2014, estabelece o que segue: Art. 130 A ajuda 

de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do militar 

que, no interesse do serviço e por ato do Comandante-Geral, passa a ter 

exercício em nova sede por mais de 30 (trinta) dias. Art. 131 A ajuda de 

custo corresponderá ao valor de 01 (um) subsídio mensal do militar. Art. 

132 Não terá direito à ajuda de custo o militar estadual: I - movimentado por 

interesse próprio; II - movimentado da sede em que serve para outra, cujo 

percurso for igual ou inferior a 30 (trinta) quilômetros, exceto se forem 

comprovadas a necessidade e a efetiva mudança. Art. 133 Restituirá a 

ajuda de custo o militar estadual que a tenha recebido nas formas e 

circunstâncias abaixo: I - integralmente, de uma só vez, quando deixar de 

seguir destino. II - pela metade do valor recebido, quando até 06 (seis) 

meses após ter seguido para nova unidade: a) for a pedido, exonerado do 

cargo; b) regressar a pedido. Art. 134 A ajuda de custo não será 

restituída pelo militar estadual ou seus beneficiários quando: I - após ter 

seguido destino, for mandado regressar; II - ocorrer o falecimento do 

militar estadual, quando já se encontrar no destino. Pelos documentos 

juntados aos autos, observa-se que o requerente foi transferido duas 

vezes com ônus para administração pública e por necessidade do serviço 

fazendo jus à ajuda de custo correspondente ao valor de 01 (um) subsídio 

mensal. No entanto, percebe-se que, no momento do pagamento à parte 

autora, aplicou-se o dispositivo da então revogada Lei Complementar 

231/2005, que prescrevia: “Art. 71 A ajuda de custo corresponderá ao 

valor de 01 (uma) remuneração mensal do militar, não podendo exceder a 

importância correspondente a 10 (dez) vezes a menor remuneração paga 

pelo Poder Executivo Estadual.”, contrariando o Estatuto vigente (LC 

455/14). Assim, tendo o art. 131, da LC 455, estabelecido qual o valor 

correspondente à ajuda de custo, cabe a procedência da pretensão 

autoral. No que tange ao pedido de danos morais, constata-se, por 

derradeiro, não restam demonstrados os elementos da responsabilidade 

civil capazes de ensejar indenização. No sistema de responsabilidade civil, 

sem dano não há o dever de indenizar e, no caso de que se trata, a parte 

autora não comprovou a ocorrência de qualquer ilícito e 

consequentemente, dano moral. Fato este que afasta a ocorrência de 

dano moral. Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial e CONDENA-SE o Estado de Mato Grosso a pagar R$ 

16.095,05 (dezesseis mil e noventa e cinco reais e cinco centavos) ao 

requerente, a título de ajuda de custo, cujo valor deve ser acrescido de 

juros aplicáveis à caderneta de poupança (Art. 1º-F da Lei 9.494/97), a 

partir da citação, e de correção monetária da propositura da ação com 

base no IPCA-E (ADI 4425 - STF), nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 

9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09, e, em consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1033527-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DO CARMO DIAS MATOS (ADVOGADO(A))

ROSANGELA BENEDITA VIANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1033527-24.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ROSANGELA BENEDITA 

VIANA DE OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Dispensa-se o relatório (conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). ROSANGELA BENEDITA VIANA DE 

OLIVEIRA, aposentado em 07/02/2013 (Ato nº 11.916/2013) interpôs a 

ação contra o Estado de Mato Grosso, objetivando a conversão em 

pecúnia da Licença Prêmio referente ao exercício do quinquênio de 

30.01.2008 a 29.01.2013. Citada, a parte reclamada não compareceu na 

audiência inicial, porém apresentou defesa. Contudo, não são aplicados os 

efeitos da revelia contra a parte reclamada, diante da indisponibilidade do 

interesse público, consoante o disposto no artigo 345, inciso II, do 

CPC/2015. Passa-se ao julgamento. É cediço que a licença prêmio gera o 

direito da conversão em pecúnia, por não ter usufruído durante o vínculo 

sob o regime jurídico estatutário e que o servidor público, em razão da 

aposentadoria, não poderá mais gozar, razão em que o prazo 

prescricional se inicia a partir de sua aposentadoria. A propósito: 

RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - 

LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA - LICENÇA NÃO COMPUTADA EM 

DOBRO PARA FINS DE APOSENTADORIA - APOSENTADORIA EFETIVADA 

- DEVER DE PAGAR EM PECÚNIA AS LICENÇAS NÃO GOZADAS - DIREITO 

DO SERVIDOR - VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA - RECURSO IMPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça 

possui entendimento no sentido de que o prazo prescricional não se inicia 

no momento em que a autora poderia usufruir do benefício da licença 

prêmio, se concedido, mas sim a partir da aposentadoria. (Resp. 

1.254.456-PE) Se o servidor não usufruiu dos períodos de licença-prêmio 

e os referidos períodos não foram computados em dobro quando da 

aposentadoria, os referidos períodos devem ser pagos, em pecúnia, sob 

pena de enriquecimento ilícito. (TJMT RI 916/2013, DRA. LUCIA PERUFFO, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 

26/02/2014). E diz ainda a Súmula 09: A contagem da prescrição 

quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não 

usufruída e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem 

como termo inicial a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor 

público. (Aprovada em 19/09/2017 - SÚMULAS REFERENTE À MATÉRIA 

DA FAZENDA PÚBLICA DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO). Ademais, o valor da 

indenização da licença prêmio tem como base a remuneração do servidor, 

devendo no caso concreto considerar os vencimentos da parte 

reclamante do mês anterior à propositura da ação. Isto porque não se trata 

de mera conversão do direito em pecúnia, mas de verdadeira indenização 

e como tal de caráter punitivo, pois se o servidor não fruiu do seu 

descanso regular, justo é que o Estado lhe indenize. (Precedente: TJ/RJ, 

Recurso Inominado nº 0436335 – 91.2013.8.19.0001, Rel. Juiz Fernando 

de Andrade Pinto, julgamento em 05/09/2014) Extrai-se dos autos que a 

parte reclamante aposentou em 07/02/2013 - Ato nº 11.916/2013 (id. 

10519075 - Pág. 6); juntou a ficha financeira do mês 09/2017 tendo como 

proventos o valor de R$ 17.949,63 (id. 10518838 - Pág. 1); e juntou 

requerimento administrativo nº 693772/2014 solicitando o pagamento e o 

extrato da licença prêmio, comprovando que não usufruiu e nem averbou 

o período de 2008/2013 (id. 10519075 - Pág. 1/23). Verifica-se que a parte 

reclamada na contestação não impugna o direito invocado e não invalida 

tais documentos e nem junta comprovante de pagamento, portanto 

incontroverso. Deste modo, a parte reclamante faz jus à percepção em 

espécie pela não utilização da referida licença, pois constitui a única forma 

de receber o que lhe é de direito, sob pena de enriquecimento sem causa 

da Administração, uma vez que se trata de direito adquirido. (Precedentes: 

Acórdão n.644986, 20110112124362ACJ, Rel. Giselle Rocha Raposo, 1ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, DJE: 

14/01/2013. Pág.: 219; STJ, AgRg no REsp 1360642 / RS, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, 2º Turma, DJ 22/05/2013). Nesse raciocínio, dispõe a 

Súmula 08: É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em 

pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso 

temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do 

ente público. (Aprovada em 19/09/2017 - SÚMULAS REFERENTE À 

MATÉRIA DA FAZENDA PÚBLICA DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO). Posto isto, 

JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para 

CONDENAR a parte Reclamada a pagar a parte reclamante, 03 (três) 

meses a titulo de Licença Prêmio convertida em pecúnia referente ao 

exercício do quinquênio de 2008/2013, considerando para o cálculo o 

valor do vencimento do mês anterior à propositura da ação, acrescidos de 

juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e, de correção 

monetária, pelo mesmo índice, até 25/03/2015 e, posteriormente, pelo 

IPCA-E, ambos desde a citação, limitando o valor da execução ao teto dos 

Juizados Especiais. De consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. 

Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1028801-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

WALTER FERREIRA DA SILVA (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 Numero do Processo: 

1028801-07.2017.8.11.0041 REQUERENTE: WALTER FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). Trata-se de pedido de restituição de valores que alega 

terem sido descontados indevidamente a título de contribuição 

previdenciária, incidentes sobre a remuneração de cargo em comissão, no 

período de 03/2016 a 12/2016. A liminar foi indeferida. Citada, a parte 

reclamada deixou de comparecer na audiência de conciliação, porém 

apresentou contestação. Considerando a indisponibilidade do interesse 

público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. 

Passa-se ao julgamento. Quanto ao pedido de restituição da contribuição 

previdenciária relativo ao período posterior a janeiro/2015, não compete a 

parte reclamada/Estado, pessoa ilegítima, restituir tal valor, pois vindo a Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 (dispõe sobre a criação do Mato 

Grosso Previdência – MTPREV)[1], houve a criação do MTPREV na 

qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência 

Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, entidade autárquica, com 

personalidade jurídica própria, e dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial. Portanto, o MTPREV possui autonomia 

administrativa e financeira, motivo pelo qual deve responder, isoladamente, 

por questões relacionadas à contribuição previdenciária de período 

posterior a 01/01/2015 (art. 57 – LC 560/2014). Diante do exposto, 

ACOLHE-SE a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, quanto ao 

pedido de restituição da contribuição, por consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

VI do CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no Sistema Pje. Cuiabá, 30 de 

agosto de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito [1] 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 estabil izados 

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 
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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.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1018270-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI (ADVOGADO(A))

SILVIA DO ROCIO SLOMINSKI (REQUERENTE)

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (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 Numero do Processo: 

1018270-56.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SILVIA DO ROCIO SLOMINSKI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se o 

relatório (conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). SILVIA DO ROCIO SLOMINSKI, aposentada em 31/08/2016 

(Ato nº 12.874/2016) interpôs a ação contra o Estado de Mato Grosso, 

objetivando a conversão em pecúnia da Licença Prêmio referente ao 

exercício do quinquênio de 07/05/2011 a 06/05/2016, bem como, férias 

proporcionais do período aquisitivo incompleto de 07/05/2016 a 

30/08/2016. Citada, a parte reclamada não compareceu na audiência 

inicial, porém apresentou defesa. Contudo, não são aplicados os efeitos 

da revelia contra a parte reclamada, diante da indisponibilidade do 

interesse público, consoante o disposto no artigo 345, inciso II, do 

CPC/2015. Passa-se ao julgamento. Convém registrar que a analise será 

somente do pedido constante na peça inicial, qual seja, licença prêmio, 

férias integrais, proporcionais e do terço constitucional. É cediço que a 

licença prêmio e as férias geram o direito da conversão em pecúnia, por 

não ter usufruído durante o vínculo sob o regime jurídico estatutário e que 

o servidor público, em razão da aposentadoria, não poderá mais gozar, 

razão em que o prazo prescricional se inicia a partir de sua aposentadoria. 

A propósito: RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA - LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA - LICENÇA NÃO COMPUTADA 

EM DOBRO PARA FINS DE APOSENTADORIA - APOSENTADORIA 

EFETIVADA - DEVER DE PAGAR EM PECÚNIA AS LICENÇAS NÃO 

GOZADAS - DIREITO DO SERVIDOR - VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO 

ILÍCITO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO IMPROVIDO. O Superior 

Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o prazo 

prescricional não se inicia no momento em que a autora poderia usufruir 

do benefício da licença prêmio, se concedido, mas sim a partir da 

aposentadoria. (Resp. 1.254.456-PE) Se o servidor não usufruiu dos 

períodos de licença-prêmio e os referidos períodos não foram computados 

em dobro quando da aposentadoria, os referidos períodos devem ser 

pagos, em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito. (TJMT RI 916/2013, 

DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/02/2014, 

Publicado no DJE 26/02/2014). Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS POR VONTADE 

DA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REPERCUSSÃO GERAL. 

RECONHECIMENTO. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO 

REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal 

Federal, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

reconheceu a repercussão geral do tema em debate e reafirmou a 

jurisprudência da Corte no sentido de que é assegurada ao servidor 

público a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, 

haja vista a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude 

da vedação ao enriquecimento sem causa. II - O direito à indenização das 

férias não gozadas aplica-se, indistintamente, tanto ao servidor 

aposentado quanto ao ativo. Precedentes. III - Agravo regimental a que se 

nega provimento.(ARE 726491 AgR, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 06-12-2013 PUBLIC 09-12-2013) EMENTA: 

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. FÉRIAS NÃO 

GOZADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que “não 

ofende a Lei Maior o deferimento de indenização a servidor aposentado, 

por férias não gozadas durante o período de atividade” (RE 285.323-AgR, 

Rel. Min. Joaquim Barbosa). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (RE 226139 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, 

Primeira Turma, julgado em 14/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 

DIVULG 05-05-2015 PUBLIC 06-05-2015) Ademais, o valor da indenização 

da licença prêmio tem como base a remuneração do servidor, devendo no 

caso concreto considerar os vencimentos da parte reclamante do mês 

anterior à propositura da ação. Isto porque não se trata de mera 

conversão do direito em pecúnia, mas de verdadeira indenização e como 

tal de caráter punitivo, pois se o servidor não fruiu do seu descanso 

regular, justo é que o Estado lhe indenize. (Precedente: TJ/RJ, Recurso 

Inominado nº 0436335 – 91.2013.8.19.0001, Rel. Juiz Fernando de 

Andrade Pinto, julgamento em 05/09/2014) Extrai-se dos autos que a parte 

reclamante aposentou em 31/08/2016; juntou o parecer nº 

499/CM/SGP/SEGES/2016 comprovando que a parte reclamante tem direito 

às Férias proporcional 2016/2016 (04/12 avos – R$ 4.662,66) e licença 

prêmio do período de 2011/2016 – 3 meses (R$ 41.963,91) – id. 8110418 e 

8110420. Por outro norte, verifica-se que a parte reclamada não impugna 

os valores almejados e não invalida tais documentos e nem junta 

comprovante de pagamento, portanto incontroverso. Deste modo, a parte 

reclamante faz jus à percepção em espécie pela não utilização da referida 

licença e férias, pois constitui a única forma de receber o que lhe é de 

direito, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, uma vez 

que se trata de direito adquirido. (Precedentes: Acórdão n.644986, 

20110112124362ACJ, Rel. Giselle Rocha Raposo, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, DJE: 14/01/2013. Pág.: 219; 

STJ, AgRg no REsp 1360642 / RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2º 

Turma, DJ 22/05/2013). Posto isto, JULGAM-SE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial para CONDENAR a parte Reclamada a pagar a parte 

reclamante, 03 (três) meses a título de Licença Prêmio convertida em 

pecúnia referente ao exercício do quinquênio de 2011/2016 ((R$ 

41.963,91)), bem como às férias proporcionais do período aquisitivo 

incompleto de 07/05/2016 a 30/08/2016 – 04/12 avos (R$ 4.662,66)), a 

qual resultam no valor total de R$ 46.626,57 (quarenta e seis mil, 

seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos) acrescidos 

de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e, de correção 

monetária, pelo mesmo índice, até 25/03/2015 e, posteriormente, pelo 

IPCA-E, ambos desde a citação, limitando o valor da execução ao teto dos 

Juizados Especiais. De consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. 

Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 30 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: 1000498-06.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANY CRISTINA PEREIRA BARROS (EXEQUENTE)

THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS GUARIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000498-06.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCIANY CRISTINA PEREIRA 
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BARROS EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Dispensa-se o relatório (conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). LUCIANY CRISTINA 

PEREIRA BARROS interpôs a execução de título judicial, na qual a parte 

exequente postula o pagamento de quantia certa determinada em 

sentença, no valor atualizado de R$ 2.515,75 (dois mil, quinhentos e 

quinze reais e setenta e cinco centavos). De acordo com o Enunciado 3 

do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso “A execução de 

título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue 

o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos 

próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” A parte executada não se manifestou. Passa-se 

ao julgamento. A parte exequente apresentou o cálculo (ID. 9814130 – 

Pag. 5) em conformidade com a sentença, totalizando em R$ 2.515,75 

(dois mil, quinhentos e quinze reais e setenta e cinco centavos). Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito da parte exequente no valor total de R$ 

2.515,75 (dois mil, quinhentos e quinze reais e setenta e cinco centavos). 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. E, após, arquive-se com a baixa 

necessária. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020261-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON FRIGERI (ADVOGADO(A))

JOVANI FRIGERI (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 Numero do Processo: 

1020261-67.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOVANI FRIGERI REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado por força 

do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se 

se pedido de desistência da ação formulado pela parte autora antes da 

sentença, no qual manifesta sua falta de interesse no prosseguimento da 

lide. É cediço que havendo a estabilização subjetiva da lide por meio da 

formalização da angularização processual, deve-se buscar a anuência da 

parte requerida em relação ao mencionado pedido de desistência. No 

entanto, o Enunciado 90 do FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis 

estabelece que “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se que referido Enunciado 90 se aplica ao 

Juizado da Fazenda Pública em decorrência do Enunciado 01 da Fazenda 

Pública, que estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais 

Cíveis” (XXIX Encontro – Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o 

pedido de desistência da ação formulado pela parte autora para que 

produza os jurídicos e legais efeitos, e, de consequência, JULGA-SE 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Publicada no sistema PJe. 

Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452462 Nr: 7641-67.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA REGINA PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSR COMERCIO DE COSMETICOS E 

PRODUTOR DE HIGIENE PESSOAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - 

OAB:13772, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MEDINE MORAES 

GALVANI - OAB:186056/SP, LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEÃO - 

OAB:OAB/SP 195.383

 CERTIFICO que a parte requerida, efetuou o pagamento das Custas 

Judiciais e Taxa Judiciária no valor de R$ 573,28 ( Guia de Recolhimento 

nº 78202.303.07.2018-0 e 78172.303.07.2018-0), conforme comprovantes 

de fls.272/275 e até a presente data não foi comprovado o pagamento das 

custas referente ao Cartório do Distribuidor no valor de R$ 60,22, 

devidamente intimada pelo DJE nº10287 publicado em 05/07/2018 (fls.270). 

Outrossim, informo ao Cartório do Distribuidor para a devida anotação de 

AVERBAÇÃO, às margens da Distribuição, conforme disposto no Art.8º 

do Provimento 012/2017 CGJ e, após arquivado.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003939-23.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO OLEGARIO FILHO (EXECUTADO)

DEJANIRA DOMICIANO DE SOUZA OLEGARIO (EXECUTADO)

OLEGARIO FILHO & SOUZA OLEGARIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003939-23/2016 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco do Brasil S/A. Executados: Olegário Filho e Souza Olegário Ltda – 

ME e Outros. Vistos, etc. Analisando o petitório de (fl.94 – 

correspondência ID 10482553) e compulsando detidamente os fólios 

processuais, verifica-se que o cálculo de (fls.69/70 – correspondência ID 

3256183) está defasado, assim, hei por bem em determinar a intimação da 

parte exequente, via seu bastante procurador, para que no prazo de (10) 

dez dias, traga aos autos demonstrativo de cálculo do débito atualizado, 

bem como, requeira o que de direito, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 28 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004735-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALECIO DE MORAIS OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004735-77/2017 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco Bradesco S/A. Executado: Alecio De Morais Oliveira & Cia Ltda – 

ME e Outra. Vistos, etc. Inicialmente, defiro o pleito exquendo constante no 

último parágrafo de (fl.53 – correspondência ID 12779299), expedindo-se 

o necessário. Analisando o petitório de (fl.51 – correspondência ID 

12779286) e compulsando detidamente os fólios processuais, verifica-se 

que o cálculo de (fl.27 – correspondência ID 9091944) está defasado, 

assim, hei por bem em determinar a intimação da parte exequente, via seu 

bastante procurador, para que no prazo de (10) dez dias, traga aos autos 
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demonstrativo de cálculo do débito atualizado, bem como, requeira o que 

de direito, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 28 de 

agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006650-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

YURI AGAMENON SILVA (ADVOGADO(A))

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOGIX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006650-30/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Paulínia – 

SP Autora: Ace Seguradora S/A. Ré: Logix Transportes e Logística Ltda – 

ME. Vistos, etc. ACE SEGURADORA S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, ingressou neste juízo com a presente “Carta Precatória” em 

desfavor de LOGIX TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA – ME, pessoa 

jurídica de direito privado, vieram-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Cumpra-se a presente, servindo a cópia como mandado. Caso a 

secretaria observe a falta de alguma peça imprescindível ao cumprimento 

integral, que seja solicitada junto ao Juízo Deprecante, com prazo de (30) 

trinta dias, sob pena de devolução imediata. Uma vez cumprida, 

devolva-se com as baixas necessárias, às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 29 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006812-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DA COSTA FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006812-25/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Itaú Unibanco 

Veículo Administradora de Consórcios Ltda (Fiat Administradora de 

Consórcios Ltda). Ré: Daniel da Costa Freitas. Vistos, etc. ITAÚ 

UNIBANCO VEÍCULO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (FIAT 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA), pessoa jurídica de direito 

privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Busca e 

Apreensão” em desfavor de DANIEL DA COSTA FREITAS, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de busca e apreensão liminar, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) apresentando nos autos 

cálculo atualizado do débito, eis que ausente nos autos, nos termos do 

artigo 320, do Código de Processo Civil; b) recolhendo as custas e taxas, 

considerando o valor da causa devidamente retificado, bem como, 

comprovando seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do 

Código de Processo Civil e §2º art. 2º do Provimento nº22/2016-CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 29 de agosto de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006890-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL HADSON QUEIROZ VASCONCELOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006890-19/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda. Réu: Ismael Hadson Queiroz 

Vasconcelos. Vistos, etc. BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Busca e Apreensão” em desfavor ISMAEL 

HADSON QUEIROZ VASCONCELOS, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze dias) dias, carreando a notificação da parte ré, eis 

que a acostada aos autos fora entregue a pessoa estranha aos autos 

(fl.44 – correspondência ID 14860448, fl.04) em endereço diverso do 

constante no contrato de (fl.37 – correspondência ID 14860445, fl.01), nos 

termos do art.320 do CPC e §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº911/69, sob 

pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 29 de agosto de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006938-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS NAYARA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006938-75/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A. Ré: Thais Nayara Ferreira. Vistos, etc. BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Busca e Apreensão” em 

desfavor de THAIS NAYARA FERREIRA, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de busca e apreensão liminar, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ: a) retificando o valor da causa, eis que o valor indicado à 

(fl.07 – correspondência ID 14870809, fl.06) é incompatível com o cálculo 

apresentado pela parte autora à (fl.24 – correspondência ID 14870926), 

nos termos do artigo 319, V, do Código de Processo Civil; b) recolhendo 

as custas e taxas, considerando o valor da causa devidamente retificado, 

bem como, comprovando seu recolhimento nos autos, nos termos do 

artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º do Provimento 

nº22/2016-CGJ; c) trazendo aos autos documentos comprobatórios da 

mora da ré, uma vez que o documento de (fls.21/22 – correspondência ID 

14870900) não se presta para tanto, nos termos do art.320 do CPC e §1º 

do art. 2º e art.3º, ambos do Decreto-Lei nº911/69. Transcorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 29 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007047-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007047-89/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: BV Financeira S/A 
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Crédito, Financiamento e Investimento. Ré: Manoel Ferreira da Silva. 

Vistos, etc. BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de MANOEL 

FERREIRA DA SILVA, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de 

busca e apreensão liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se 

os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) 

retificando o valor da causa, eis que o valor indicado à (fl.04 – 

correspondência ID 14943219, fl.02) é incompatível com o cálculo 

apresentado pela parte autora à (fl.05 – correspondência ID 14943224), 

nos termos do artigo 319, V, do Código de Processo Civil; b) recolhendo 

as custas e taxas, considerando o valor da causa devidamente retificado, 

bem como, comprovando seu recolhimento nos autos, nos termos do 

artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º do Provimento 

nº22/2016-CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 29 de agosto de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007077-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO FERREIRA GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007077-27/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Omni S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento. Ré: Ronildo Ferreira Gonçalves. Vistos, etc. 

OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoa jurídica 

de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Busca 

e Apreensão” em desfavor de RONILDO FERREIRA GONÇALVES, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de busca e apreensão liminar, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, recolhendo as custas e taxas, considerando o valor da causa 

devidamente retificado, bem como, comprovando seu recolhimento nos 

autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º 

do Provimento nº22/2016-CGJ,sob pena de extinção nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se 

os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 29 de agosto de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007107-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALVA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007107-62/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Daycoval 

S/A. Ré: Edinalva Pereira da Silva. Vistos, etc. BANCO DAYCOVAL S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de EDINALVA PEREIRA DA 

SILVA, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de busca e 

apreensão liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a 

parte autora, através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) apresentando o cálculo 

do débito, eis que ausente nos autos, nos termos do artigo 320, do Código 

de Processo Civil; b) trazendo aos autos documentos comprobatórios da 

mora da ré, uma vez que o documento de (fl.48 – correspondência ID 

14964684, fl.05) não se presta para tanto, mesmo porque ilegível, nos 

termos do art.320 do CPC e §1º do art. 2º e art.3º, ambos do Decreto-Lei 

nº911/69. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, 

após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 29 de agosto de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007260-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENILSO MEDEIROS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009260-95/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A. Réu: Denilson Medeiros da Silva. 

Vistos, etc. AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Busca e Apreensão” em desfavor JOSÉ DENILSON MEDEIROS 

DA SILVA, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de liminar, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze 

dias) dias, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso 

I, do Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) carreando a notificação 

da parte ré, eis que a constante de (fl.28 – correspondência ID 15048155) 

fora emitida com endereço diverso do constante no contrato de (fl.25 – 

correspondência ID 15048136, fl.06), bem como, não há nos autos AR 

com assinatura do réu comprobatório de que fora constituído em mora, 

nos termos do art.320 do CPC e §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº911/69; b) 

recolha as custas e taxas judiciárias, bem como, comprove seu 

recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo 

Civil e §2º do art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 29 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006572-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA MARIN (REQUERENTE)

CARLINE CRISTINA MARIN (REQUERENTE)

PATRICIA BRUNA MARIN ARFELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIN GONCALVES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA (TESTEMUNHA)

FRANCISCO BARBOSA DEFINO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006572-36/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Presidente 

Venceslau – SP Autores: Sueli Aparecida Marin e Outros. Réu: Francisco 

Barbosa Defino. Vistos, etc. SUELI APARECIDA MARIN, CARLINE 

CRISTINA MARIN e PATRICIA BRUNA MARIN ARFELLI, com qualificação 

nos autos, ingressou neste juízo com a presente “Carta Precatória” em 

desfavor de FRANCISCO BARBOSA DEFINO, com qualificação nos autos, 

vieram-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze 

dias) dias, emende a inicial da presente Carta Precatória, sob pena de 

devolução sem cumprimento: a) carreando aos autos cópia da procuração 

ad judicia (da parte ré), conforme determinam os artigos 260, II, §1º, e, 320 

do Código de Processo Civil; b) observando-se, ainda, se a presente Carta 
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Precatória cumpre os termos do Ofício Circular nº072/2018/ADM c) 

recolhendo as custas e taxas judiciais, bem como, comprove seu 

recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo 

Civil e §2º art. 2º do Provimento nº22/2016-CGJ. Oficie-se o juízo 

deprecante. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 29 de agosto de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006766-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA MIRANDA LINHARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HOJE TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006766-36/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Coronel 

Fabriciano – MG Autora: Rita de Cassia Miranda Linhares. Réu: Hoje 

Transportes Ltda – ME. Vistos, etc. RITA DE CASSIA MIRANDA LINHARES, 

com qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a presente “Carta 

Precatória” em desfavor de HOJE TRANSPORTES LTDA – ME, pessoa 

jurídica de direito privado, vieram-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende a inicial da presente Carta 

Precatória, carreando aos autos cópia da procuração ad judicia, conforme 

determinam os artigos 260, II, §1º, e, 320 do Código de Processo Civil, sob 

pena de devolução sem cumprimento. Oficie-se o juízo deprecante. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 29 de agosto de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1006579-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO FIGUEIREDO DA ROCHA (ADVOGADO(A))

MAGDA FIGUEIREDO DA ROCHA (ADVOGADO(A))

ELIVANIA FERNANDES DE LIMA SCARANO (ADVOGADO(A))

CLAUDEMIR ZAUSA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN KARLA VIANA DE CARVALHO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006579-28/2018 Ação: Embargos de Terceiro Embargante: Claudemir 

Zausa. Vistos, etc. CLAUDEMIR ZAUSA, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Embargos de Terceiro”, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Intime-se a parte embargante, através de seu bastante 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil: a) 

qualificando correta e integralmente a parte embargada, eis que ausente a 

indicação na peça vestibular, nos termos do artigo 319, II, do Código de 

Processo Civil; b) cumprindo o disposto no artigo 677 do Código de 

Processo Civil – especificamente a apresentação do rol de testemunhas; 

c) acostando aos autos documentação comprobatória da necessidade de 

assistência judiciária (IR, holerite e afins), cumprindo integralmente o 

disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil; d) comprovando 

nestes autos que distribuíra a presente demanda por dependência ao feito 

sob nº14241-70.2012.811.0003 (Código – 718770), o qual tramita nesta 

Vara de forma física, nos termos do artigo 676 do Código de Processo 

Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 30 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1006773-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA AMARAL RIBEIRO (EMBARGANTE)

AUGUSTO FIGUEIREDO DA ROCHA (ADVOGADO(A))

MAGDA FIGUEIREDO DA ROCHA (ADVOGADO(A))

ELIVANIA FERNANDES DE LIMA SCARANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN KARLA VIANA DE CARVALHO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006773-28/2018 Ação: Embargos de Terceiro Embargante: Vera Lucia 

Amaral Ribeiro. Vistos, etc. VERA LUCIA AMARAL RIBEIRO, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Embargos de Terceiro”, sobreveio o pedido de assistência judiciária, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte embargante, 

através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil: a) qualificando correta e integralmente a parte 

embargada, eis que ausente a indicação na peça vestibular, nos termos 

do artigo 319, II, do Código de Processo Civil; b) cumprindo o disposto no 

artigo 677 do Código de Processo Civil – especificamente a apresentação 

do rol de testemunhas; c) acostando aos autos documentação 

comprobatória da necessidade de assistência judiciária (IR, holerite e 

afins), cumprindo integralmente o disposto no artigo 320 do Código de 

Processo Civil; d) comprovando nestes autos que distribuíra a presente 

demanda por dependência ao feito sob nº14241-70.2012.811.0003 

(Código – 718770), o qual tramita nesta Vara de forma física, nos termos 

do artigo 676 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado nos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 30 de 

agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004721-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO (REQUERIDO)

PAULO SERGIO CIRILO (ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerida para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 729378 Nr: 10057-37.2013.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE VIEIRA, ESPOLIO DE ISABEL 

PEREIRA GOMES, IRACI OLIVEIRA ALVES, JOSE PEREIRA, EULCI 

LEANDRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT17420, NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:OAB/MT20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, retirar o Mandado de 

Transcrição de Sentença de fl. 103.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 760060 Nr: 13358-55.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ ALVES SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

correspondência devolvida de fls. 44/45.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 770865 Nr: 2570-45.2015.811.0003

 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: MILTON DA SILVA MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Certifico que em contato via email com o Perito nomeado aos autos, Dr. 

Marcos José Pieroni, o mesmo informou que designou a data de 20 de 

Setembro de 2018, às 09h00min para realização da perícia, nas 

denpendências do Centro Médico, Rua Acyr Rezende, 2094, Vila Birigui, 

Rondonópolis, ficando os advogados das partes, devidamente intimados 

da mesma.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 816844 Nr: 1848-74.2016.811.0003

 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: PAULO HENRIQUE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANDIR TORRES ME, LOSANGO PROMOÇÕES 

DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9254, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT3056

 Intimação do advogado das partes para no prazo comum de 10 (dez) 

dias, manifestar-se nos autos quanto ao Laudo do Perito de fls. 195/231.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 814608 Nr: 1055-38.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

correspondência devolvida de fls. 69/70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 700096 Nr: 8067-79.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ANTONIO BRENTANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 Intimação do advogado do exequente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos informando se ainda possui interesse no prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 723745 Nr: 4737-06.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLARIS TRADING CORRETORA DE AGRO 

COMMODITTES LTDA -EPP, SOLARIS TRADING CORRETORA DE AGRO 

COMMODITTES LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL DE FARIA GIANELLI - 

OAB:15820/MT, ROGERIO DE AVELAR - OAB:MS/5991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação do advogado do exequente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 731862 Nr: 12166-24.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINA VEÍCULOS LTDA, VOLKSWAGEN 

DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO GORDILHO DOS 

SANTOS NETO - OAB:156.392 SP, PATRICIA CARLIENE BARROS 

GIACOMOLLI (ATUALIZADO) - OAB:13739/MT, ROBERTO CESAR DA 

SILVA - OAB:11.994 /MT

 Dos advogados das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

quanto ao cálculo atualizado de fls. 381/385

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 737448 Nr: 310-29.2014.811.0003

 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: EDER CARLOS CARDOSO DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CILENE BATISTA CAMPOS, 

CLAUDEMIR BATISTA CAMPOS, NEIDE ALVES DA SILVA, LOURIVAL 

RODRIGUES MOTA, DINAIR LOPES DA SILVA, SEULA ALVES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão de decurso de prazo de fl. 112.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 332380 Nr: 2937-55.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): LUIZ ANTONIO VIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA. - OAB:7666-O/MT, FRANKLIN CHARLEYE 

DUCCINI - OAB:287027

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 737431 Nr: 294-75.2014.811.0003

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R RODRIGUES NEVES E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO JOSE DA SILVA GOMES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA MARIA GUIMARAES 

DE SÁ RIBEIRO REFATTI - OAB:MT 18.042-A, FERNANDA NEVES 

VILELA PIRES - OAB:14262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 Do advogado da parte requerida, para no prazo de (15)quinze dias, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 74/86.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari
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 Cod. Proc.: 439705 Nr: 8372-97.2010.811.0003

 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: LUZIA JULIO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE PESTANA 

- OAB:13758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DAL BOSCO - 

OAB:18673/A

 Considerando o lapso temporal da petição de fls. 236/237, o qual requeria 

concessão de prazo para juntada de cálculos, intimo o advogado do 

requerido para no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias manifestar-se 

nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 814781 Nr: 1124-70.2016.811.0003

 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: ANA DE JESUS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Certifico que em contato via email com o Perito nomeado aos autos, Dr. 

Marcos José Pieroni, o mesmo informou que designou a data de 17 de 

Setembro de 2018, às 09h00min para realização da perícia, nas 

denpendências do Centro Médico, Rua Acyr Rezende, 2094, Vila Birigui, 

Rondonópolis, ficando os advogados das partes, devidamente intimados 

da mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 389673 Nr: 3287-38.2007.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO GERALDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO GERALDO DE 

LIMA - OAB:OAB/MT-6256

 Intimação do advogado do requerente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 709516 Nr: 4443-85.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE DE TAL, LUCIANA CHARAVELLI 

CASERE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimação da advogada do exequente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 860667 Nr: 3384-86.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENEZE SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO PIRES TERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOMINGUES 

RODRIGUES - OAB:92566/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto ao 

ofício devolvido de fls. 43/45.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 428855 Nr: 10915-10.2009.811.0003

 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: TEREZA DE JESUS SILVA, JAIME CAMPOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA, 

LOURDES CAMARGO ANDRADE DA SILVA, LUZIMAR DIAS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 10915-10.2009.811.0003 CÓDIGO: 428855

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: TEREZA DE JESUS SILVA e JAIME CAMPOS DA 

SILVA

PARTE RÉQUERIDA: ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA e 

LOURDES CAMARGO ANDRADE DA SILVA e LUZIMAR DIAS OLIVEIRA

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: MARIA JULIA SILVA NAVES, 

brasileira, viúva, prendas do lar, RG 0404553-0 SSP/MT, CPF 

314.320.001-44; ROSANGELA MARIA NAVES DE OLIVEIRA, brasileira, 

casada, prendas do lar, RG 055315-0 SSP/MT, CPF 535.712.821-91, 

JOVELINA NOVAIS DA ROCHA, brasileira, divorciada, prendas do lar, RG 

993.837 SSP/MT, CPF 274.608.511-91; e MARIA ROCHA GOMES, 

brasileira, aposentada, separada, RG 311.250 SSP/MT, CPF 

345.629.401-82.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de Vossa(s) Senhoria(s), na qualidade de 

sucessora(s), para que, no prazo 10 (dez) dias – contados do prazo de 

expiração desse Edital, manifeste(m) sobre a Ação de Usucapião 

Extraordinária proposta por Tereza de Jesus Silva e Jaime Campos da 

Silva.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc... Analisando os termos do petitório de 

(fl.135), hei por bem em deferir o pedido e, via de consequência, determino 

a intimação dos demais herdeiros, com fulcro no artigo 275, §2º do Código 

de Processo Civil. Prazo do edital é de (20) vinte dias. Transcorrido o 

prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte autora, para 

manifestação em (5) cinco dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se de 

imediato. Rondonópolis, 23 de novembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Rondonópolis - MT, 27 de agosto de 2018.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 900768 Nr: 5510-75.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CLEBER PEREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID FERREIRA MAIA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO CESAR BRZEZINSKI 

FILHO - OAB:15.105/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº5510-75/2018

Ação: Carta Precatória

Juízo Deprecante: Guiratinga – MT
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Autor: Antonio Cleber Campos.

Réu: David Ferreira Maia Neto.

Vistos, etc.

ANTONIO CLEBER CAMPOS, com qualificação nos autos, ingressou neste 

juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor de DAVID FERREIRA 

MAIA NETO, com qualificação nos autos, vieram-me os autos conclusos.

D E C I D O:

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende a inicial da presente Carta 

Precatória carreando aos autos a) cópia da petição que requerera a 

expedição de Carta Precatória; b) cópia da decisão do processo 

nº309-42.2014.811.0036 (Código – 33225), a qual deferira a expedição da 

presente carta precatória, bem como, a que deferira a amplitude de seus 

atos (decisão/despacho); c) acoste aos autos petição de distribuição de 

Carta Precatória, a qual deverá estar devidamente acompanhada do 

mandato procuratório, conforme determinam os artigos 260, II, §1º, e, 320 

do Código de Processo Civil; d) observando-se, ainda, se a presente Carta 

Precatória cumpre os termos do Ofício Circular nº072/2018/ADM, sob pena 

de devolução sem cumprimento.

Oficie-se o juízo deprecante.

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Roo-MT., 11 de julho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 901002 Nr: 5578-25.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON ESTEVES CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.113-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº5578-25/2018

Ação: Carta Precatória

Juízo Deprecante: Cuiabá – MT

Autor: Cleiton Esteves Cunha.

Réu: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Vistos, etc.

CLEITON ESTEVES CUNHA, com qualificação nos autos, ingressou neste 

juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, vieram-me 

os autos conclusos.

D E C I D O:

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende a inicial da presente Carta 

Precatória carreando aos autos a) cópia da petição que requerera a 

expedição de Carta Precatória; b) cópia da decisão do processo 

nº3460-64.2015.811.0041 (Código – 956785), a qual deferira a expedição 

da presente carta precatória, bem como, a que deferira a amplitude de 

seus atos (decisão/despacho); c) acoste aos autos petição de 

distribuição de Carta Precatória, a qual deverá estar devidamente 

acompanhada do mandato procuratório, conforme determinam os artigos 

260, II, §1º, e, 320 do Código de Processo Civil; d) observando-se, ainda, 

se a presente Carta Precatória cumpre os termos do Ofício Circular 

nº072/2018/ADM, sob pena de devolução sem cumprimento.

Oficie-se o juízo deprecante.

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Roo-MT., 11 de julho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 898712 Nr: 4933-97.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAINÁ BORGES DE OLIVEIRA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FURIAN SESSEGOLO - 

OAB:OAB/RS19.160

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº4933-97/2018

Ação: Carta Precatória

Juízo Deprecante: Cruz Alta – RS

Autora: Fundação Universidade de Cruz Alta.

Ré: Thainá Borges de Oliveira Andrade.

Vistos, etc.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA, pessoa jurídica de direito 

privado, ingressara neste juízo com a presente “Carta Precatória” em 

desfavor THAINÁ BORGES DE OLIVEIRA ANDRADE, com qualificação nos 

autos, vindo-me os autos conclusos.

D E C I D O:

 Cumpra-se a presente, servindo a cópia como mandado.

Caso a secretaria observe a falta de alguma peça imprescindível ao 

cumprimento integral, que seja solicitada junto ao Juízo Deprecante, com 

prazo de (30) trinta dias, sob pena de devolução imediata.

Uma vez cumprida, devolva-se com as baixas necessárias, às 

providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

Roo-MT, 14 de junho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 438730 Nr: 7397-75.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUZILIA FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S JUNIOR - OAB:MT/12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº7397-75/2010

Vistos, etc...

Nesta data fora desbloqueada a importância penhorada pelo convênio 

‘BacenJud’, eis que ínfima, assim, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de (5) cinco dias.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, que possibilita a busca 

on-line de veículos, bem como averbar restrições, defiro o pedido de 

(fl.134V), somente com relação a transferência do bem, conforme 

extratos em anexos.

Intimem-se as partes, via seus respectivos procuradores, para que no 

prazo de (10) dez dias, manifestem-se, após conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 11 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 93087 Nr: 4539-57.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NUNES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DE REZENDE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 
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OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado das partes, para no prazo legal, manifestar-se 

querendo, quanto aos Embargos de Declaração do terceiro interessado, 

de fls. 117/118.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 800400 Nr: 14550-86.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVES FERREIRA & FERREIRA NETO LTDA 

ME, LEANDRO SANTANA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do requerente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto as correspondências devolvidas de fls. 70/72.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004191-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MARTINS AMOROSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FAGNER GEROLIN AMOROSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004191-55/2018 Ação: Cobrança Autora: Ana Carolina Martins 

Amoroso. Réu: Luis Fagner Gerolin Amoroso. Vistos, etc. ANA CAROLINA 

MARTINS AMOROSO, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação de Cobrança” em desfavor LUIS FAGNER GEROLIN 

AMOROSO, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de 

assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Considerando os documentos de (fl.09 e fls.12/13 – correspondência ID 

13597086 e ID 13597107), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça 

Gratuita (art. 98, CPC). Em consonância com o disposto no Novo Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 24 

de setembro de 2018, às 10h00min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se 

os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de 

Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 

344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, 

certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte autora para 

impugnar, querendo, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 11 

de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002081-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HERBIOESTE HERBICIDAS LTDA (EMBARGANTE)

MICHELLE APARECIDA MENDES ZIMER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DANIEL (ADVOGADO(A))

TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n.º 

1002081-20.2017 Ação: Embargos à Execução Embargante: Herbioeste 

Herbicidas Ltda. Embargado: Transrio Transporte e Logística Ltda - ME 

Vistos, etc. HERBIOESTE HERBICIDAS LTDA, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com 'Embargos à 

Execução' em desfavor de TRANSRIO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA - 

ME, com qualificação nos autos. Devidamente intimada, manifestou-se a 

embargada. Houve nova manifestação da embargante. Foi determinada a 

especificação das provas, e após manifestação das partes, veio-me os 

autos conclusos. D E C I D O: A preliminar aventada pela embargante, qual 

seja, de que os títulos são inexigíveis se confunde com o próprio mérito da 

demanda, razão pela qual com o mérito será decidida. Afirma ainda a 

embargante (ID 8100229) que 08.05.2017 apresentou pedido de 

recuperação judicial distribuído junto à 2ª Vara Cível da Comarca de Toledo 

– PR, preenchendo todos os requisitos legais e tendo, assim, aquele juízo 

deferido o processamento do pedido. Assevera que diante do deferimento 

do processamento da recuperação judicial deve a demanda executiva ser 

suspensa pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias). Pois bem. A alegação 

da embargada encontra-se desacompanhada de qualquer documento com 

força probante, fato que por si só é razão para o indeferimento do pedido. 

Ademais, ainda que assim o fosse referida suspensão de que trata o texto 

de lei não seria aplicável ao caso concreto e no momento, em especial por 

já ter (com base nas datas prestadas pela própria embargante) findado o 

prazo do período de blindagem. Dessa forma, indefiro. Uma vez intimadas 

quanto as especificações e ônus das provas, bem como aos fatos 

controvertidos, manifestou a parte embargante quando ao seu interesse 

na prova pericial e na audiência de instrução e julgamento. A parte 

embargada pugnou pelo julgamento dos embargos nos moldes do art. 355, 

I, do CPC. Defiro o pedido de prova técnica formulado. Assim, para 

realização da perícia técnica, nomeio o Sr. João Fernandes Zuffo com 

endereço nesta cidade, o qual deverá ser intimado pessoalmente para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de (5) cinco dias (artigo 465, 

§2º CPC). Faculto às partes a apresentação de quesitos e assistente 

técnico (artigo 465, §1º, incisos II e III, CPC). Os honorários periciais 

ficarão a cargo da embargante, com fulcro no artigo 95 do Código de 

Processo Civil, e, uma vez concordes com a proposta e depositados os 

honorários em (5) cinco dias, desde já, autorizo a senhora Gestora a 

designar dia e horário para início dos trabalhos, intimando-se as partes. 

Prazo para entrega do laudo é de 30 (trinta) dias (artigo 477 CPC) e, uma 

vez aportando aos autos, desde já, defiro o levantamento dos honorários 

periciais, expedindo-se o competente alvará judicial. Cumprida a 

determinação supra, dê-se vista às partes, para manifestação em (15) 

quinze dias (art. 477, §1º, CPC). Por fim, para o desate da questão, e a fim 

de se evitar qualquer futura alegação de nulidade por cerceamento de 

defesa, designo o dia 25 de outubro de 2018, às 15:00 horas , para 

audiência de instrução e julgamento, e o faço com amparo no artigo 357, 

do Código de Processo Civil. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para 

as partes apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4º, do artigo 

357 do mesmo Estatuto Processual. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 30/agosto/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000888-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES JULIANA DA SILVA TAUBER (AUTOR(A))

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000888-33.2018 Ação: Indenização por Danos Morais c/c Exibição de 

Coisa Autora: Tamires Juliana da Silva Tauber. Ré: Associação dos 

Moradores do Residencial Acácias. Vistos etc... TAMIRES JULIANA DA 

SILVA TAUBER, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de ASSOCIAÇÃO DOS 

MORADORES DO RESIDENCIAL ACÁCIAS. Devidamente citada, 

apresentara defesa e, instada a se manifestar, a parte autora permaneceu 

inerte, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Inicialmente, determino à 

serventia que retifique o polo passivo da lide, excluindo-se Wendel Pereira 

Alves e constando a senhora Olinda Alves de Souza apenas e tão 

somente como representante legal da ré Associação dos Moradores do 

Residencial Acácias. De outro ponto, com a entrada em vigor da Lei n. 

13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 426 de 687



cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000683-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA (ADVOGADO(A))

F M SUPERMERCADO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000683-04.2018 Ação: Declaratória de Nulidade de Débito c/c 

Indenização Autor: F. M. Supermercados Ltda Epp. Ré: Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S.A. Vistos etc... F. M. 

SUPERMERCADOS LTDA EPP, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Devidamente citada, apresentara contestação e, instada a se manifestar, 

a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D 

O: Considerando o pleito reconvencional de (id.13079882, pág.16), hei por 

bem em condicionar seu recebimento, ao pagamento das custas 

processuais, as quais deverão ser recolhidas pela parte ré no prazo de 

(15) quinze dias, sob pena de desconsideração do pedido. Ademais, 

rejeito o pedido de levantamento formulado pela parte ré no (id.14265797), 

ante sua impertinência, haja vista que a importância é o objeto do presente 

feito. De outro ponto, com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o 

Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda alteração das 

regras substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto 

às chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e 

seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em 

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

do processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo 

mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 28 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006709-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CALEBE E JOSUE TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO PIRES TERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006709-18/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Belo 

Horizonte – MG Autora: Calebe e Josue Transportes Ltda – EPP. Ré: 

Eugenio Pires Terra. Vistos, etc. CALEBE E JOSUE TRANSPORTES LTDA – 

EPP, pessoa jurídica de direito privado, ingressou neste juízo com a 

presente “Carta Precatória” em desfavor de EUGENIO PIRES TERRA, com 

qualificação nos autos, vieram-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Cumpra-se a presente, servindo a cópia como mandado. Caso a 

secretaria observe a falta de alguma peça imprescindível ao cumprimento 

integral, que seja solicitada junto ao Juízo Deprecante, com prazo de (30) 

trinta dias, sob pena de devolução imediata. Uma vez cumprida, 

devolva-se com as baixas necessárias, às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 29 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007256-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

RENATO OCAMPOS CARDOSO (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007256-58/2018 Ação: Anulatória de Débito c/c Indenização por Dano 

Moral Autor: Renato Ocampos Cardoso. Ré: Distribuidora de Energia S/A – 

Energisa Mato Grosso. Vistos, etc. RENATO OCAMPOS CARDOSO, 

pessoa jurídica de direito privado, via seu bastante procurador, ingressara 

neste Juízo com os presentes “Ação de Anulatória de Débito c/c 

Indenização por Dano Moral”, em desfavor de DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A – ENERGISA MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo os autos 

conclusos. D E C I D O: Sem adentrar ao mérito da Ação, passo a analisar 

inicialmente o pedido de Justiça Gratuita. O artigo 98 do Código de 

Processo Civil dispõe: “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 artigo 4º., da lei 1.060/50 

estabelece que: “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, 

mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família”. Porém, há de se dizer que o 

magistrado, ao analisar o pedido, não está vinculado a essa alegação da 

parte. E, quando se verificar a existência de fatos que demonstrem a 

capacidade financeira do jurisdicionado, deve indeferir o pedido. Aliás, 

sobre esse aspecto deve ser ressaltado a manifestação da eminente 

Ministra do Superior Tribunal de Justiça, que afirmou: “Não se concebe 

que o magistrado hoje viva isolado, afastado da realidade dos fatos à sua 

volta. Cada vez mais se espera do juiz moderno e preocupado, 

vocacionado para a magistratura, que ele seja célere, ágil, confiável, 

simplificado, pouco dispendioso e sensível ao clamor de seus 

jurisdicionados por justiça”. De acordo com esse entendimento o 

magistrado deve ser conhecedor da realidade em que vivem seus 

jurisdicionados e como tal, buscar sempre ter o Poder Judiciário próximo 

ao cidadão, daí a necessidade do conhecimento daqueles que jurisdiciona. 

Sobre o tema: EMENTA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA 

-CONSIGNAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO PACTUADO NO CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO -IMPOSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS 

DA SERASA - REQUISITOS DO ART. 273, CPC -VEROSSIMILHANÇA E 

FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL NÃO DEMOSNTRADOS 

–BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE -DESPROVIMENTO. 

Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela é necessário que 

a parte demonstre a verossimilhança de suas alegações e o fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausentes os requisitos 

autorizadores, não há como acolher o pedido em grau recursal. A 

Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso”. Da mesma forma o artigo 4º da Lei n. 1060/50 

diz que “A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante 

simples afirmação, na própria petição inicial”, de modo que não deve ser 

aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

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. (grifei) (TJ/MT, AI nº 41894/11, 5º Câmara 

Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Albes da Rocha, dt julg. 26/10/11) Assim, a 

parte autora juntara declaração de hipossuficiência, aduzindo, apenas, 

que não possui condições financeiras de arcar com as custas 

processuais. No entanto, a parte autora não fornecera como deveria ter 

feito, dados suficientemente concretos, a ponto de convencer este 

magistrado acerca da necessidade de tal benefício, mesmo porque é 

público e notório que o autor patrocina vultosa quantia de processos nesta 

Comarca, não sendo condizente, portanto, que um causídico com tal 

volume de trabalho encontre-se em situação de miserabilidade. Desta 

forma, podemos afirmar que a presunção de pobreza não opera 

automaticamente, com a simples declaração afirmada pela parte autora, de 

que não possui condições de arcar com as custas processuais. Sobre 

este tema, nos ensina Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: 

“...Afirmação da parte: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, 

pode entender que a natureza da ação movida 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 

eu 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, fazer juízo de 

valor acerca do termo de pobreza, deferindo ou não o benefício...” (grifei) 

(Código de Processo Civil Comentado, 2º Ed. São Paulo: Ed. RT, nº 1 da 

pág. 1606). Sendo assim, ainda que admita a parte autora não possuir 

condições para suportar o valor das custas processuais, o beneficio da 

Justiça Gratuita depende, no caso em comento, da comprovação do 

efetivo estado de necessidade, não sendo suficiente a declaração 

prevista no artigo 4º, caput e § 1º da Lei 1060/50. Sobre o tema, colha-se 

os julgados do Egrégio Tribunal deste estado. RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 

– REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA 

AO FILHO MENOR - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE 

DEMONSTRADO - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA – SINAIS EXTERNOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA DE QUEM 

DEVE PRESTAR OS ALIMENTOS - CORRETO O INDEFERIMENTO – 

RECURSO DESPROVIDO. (...) O deferimento do pedido de justiça gratuita, 

de acordo com o disposto na Lei 1.060/50, pressupõe a carência daquele 

que a pleiteia. Se a parte alega carência, mas apresenta sinais exteriores 

de capacidade econômica, correta a decisão que indefere o benefício. 

(TJMT, APELAÇÃO Nº 29456/2011 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS, Data de Julgamento: 08-02-2012). RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 

C/C REVISIONAL DE CONTRATO E PARCIAL DE TUTELA ANTECIPADA - 

JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - 

EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INDEFERIMENTO DESSE 

PLEITO - EXEGESSE DO ARTIGO 5º, LXXIV, CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C 

ARTIGO 5º DA LEI Nº, 1.060/50 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

A assistência judiciária na conjugação com os predicados constitucionais 

e na lei ordinária de regência é para aqueles que efetivamente 

demonstram a condição de caso efetue o pagamento dos emolumentos 

devidos lhe retira o direito de sua condição de sustento seu ou da própria 

família. Havendo dúvidas, gozando a mera declaração trazida de 

presunção ‘juris tantum’, sobretudo dada ao pequeno valor a ser recolhido, 

não comprovando em sede recursal que a decisão de piso esta em 

dissonância com os predicados citados, irretocável se apresenta a 

posição do magistrado de piso que nega a prestação jurisdicional gratuita. 

(TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 87593/2011 - CLASSE CNJ - 202 - 

COMARCA CAPITAL, Data de Julgamento: 21-3-2012). Assim, tenho para 

mim que, a declaração pura e simples da parte interessada, não constitui 

prova inequívoca daquilo que afirma, nem obriga o Juiz a curvar-se às 

suas alegações. Assim, deve-se indeferir o pedido de justiça gratuita às 

pessoas que não atendem ao requisito da pobreza exigido pela lei 

1.060/50 ou, salvo prova robusta em contrário, que exerçam profissão, 

que pela sua importância, reflita condição incompatível com a exigência 

legal da miserabilidade. É de se notar que o artigo 98 do CPC e a lei 

1.060/50 reservaram o beneficio àqueles que são desamparados pelo 

poder aquisitivo, aqueles que buscam a garantia de seus direitos 

fundamentais que lhes são negados pelo Estado. Compulsando os autos, 

pode-se constatar que a parte autora não faz jus à benesse da justiça 

gratuita, uma vez que não foi constatado nos autos que a mesma 

demonstra situação de pobreza, apontando para o fato de que não se 

mostra dentro da abrangência conceitual jurídica da expressão “pobre”, 

razão pela qual, pelo menos por ora, não atende aos requisitos 

necessários para gozar dos benefícios da justiça gratuita. Não há, no 

presente caso, a demonstração de que a parte autora se enquadre nos 

termos do art. 98 do CPC, nem mesmo da lei 1.060/50, motivo pelo qual, 

INDEFIRO O PEDIDO e determino que sejam recolhidas as custas e taxas, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 82 e 290, ambos do 

Código de Processo Civil, sob pena de extinção do feito nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso IV, do CPC concomitantemente com os termos do 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 30 de agosto de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000409-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LOPES PEREIRA (AUTOR(A))

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ANTONIO BELEM (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1000409-40.2018 Ação: Despejo c/c Cobrança de Alugueis Autor: 

Francisco Lopes Pereira Réu: Manoel Antonio Belém Vistos, etc... 

FRANCISCO LOPES PEREIRA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressara com a presente “Ação de Despejo c/c 

Cobrança” em desfavor de MANOEL ANTONIO BELÉM, com qualificação 

nos autos, aduzindo: “Que, em data de 16 de dezembro de 2015, celebrou 

com o réu contrato de locação, para fim residencial, referente ao imóvel 

sito na Rua Minas Gerais 120, Vila Valéria, nesta cidade; que, a duração 

fora de um ano, com término em 17 de dezembro de 2016, sendo 

prorrogado por mais um ano; que, a partir da prorrogação o réu deixou de 

pagar os aluguéis; que, o valor do aluguel é no importe mensal de R$ 

1.000,00 (um mil reais); que, formalizou acordo, mas o mesmo não foi 

cumprido; que, o réu deverá ser condenado a efetuar o pagamento dos 

atrasados desde o mês de janeiro de 2016, até a data da desocupação do 

imóvel, bem como tarifas de luz e água, imposto IPTU; que, o valor do 

débito até a presente data é de R$ 16.016,00 (dezesseis mil, dezesseis 

reais), assim, requer a procedência da ação, com a condenação do réu 

nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de 

R$ 12.000,00 (doze mil reais)”. O pedido de liminar foi deferido, não 

sobrevindo nenhum recurso. Devidamente citado, não contestou o pedido 

ID-13763607. Instado a se manifestar, o procurador do autor requereu o 

julgamento antecipado da lide ID-14678706, vindo-me os autos conclusos. 

É o relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de dilação 

probatória no caso em pauta, por isso, passo a proferir o julgamento 

antecipado da lide, de conformidade com o artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. De outra banda, pedido acha-se devidamente instruído e 

o réu é revel, de modo que deve ser aplicado o disposto no artigo 344 do 

Código de Processo Civil, a propósito: "Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor". É princípio corrente que, se o réu 

regularmente citado não comparece, se não contesta, e tem a sua 

omissão punida com a presunção legal, todos os fatos que integram a 

demanda do autor e servem de suporte ao seu pedido, são reputados 

verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de participação que o legislador 

impôs ao demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei 

processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato 

conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e 

não para punir aquele que age, o autor, com o veredictum da absolvição, 

ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da 

revelia o isentaram. E, a jurisprudência tem deixado assente que: "A falta 

de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, caracteriza a 

revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos alegados pelo autor 

ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221). “Citado o réu, ciente do prazo 

para contestar, não oferecendo defesa na ocasião ou oferecimento tardio 

da contestação, a decretação da revelia é de rigor. Motivo não há, para 

concessão de prazo destinado à produção de provas pelo réu, pois tal 

providência só é exigível quando não se verificar o efeito da revelia” (RT 

722/141) Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão 

ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente. Cuida-se na 

espécie de ação de despejo c/c cobrança, aforada por Francisco Lopes 

Pereira em desfavor de Manoel Antonio Belém, por que, segundo a inicial, 

houve relação negocial, conforme contrato firmado em 16 de dezembro de 

2015, com prazo de duração de 12 (doze) meses, prorrogável por mais 

um ano, com término para o dia 17 de dezembro de 2017, sendo o valor do 

aluguel em R$ 1.000,00 (um mil reais), mais luz, água e IPTU, não sendo 

honrado pelo locatário, encontrando-se em atraso por vários meses no 

importe de R$ 16.016,00 (dezesseis mil, dezesseis reais), até a 

propositura da ação. Analisando as razões de fato e de direito deduzidas 

pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a 

presente ação merece acolhimento, pois, entendo que houve provas 

suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na 

exordial, deve ser debitado ao réu, que não tomara as providências 

necessárias que o caso, naquele momento exigia. Como sabido, a locação 

é um contrato bilateral no qual o locador fornece por tempo determinado, 

ou não, coisa não fungível, mediante remuneração do locatário, sendo 

conceituado como: "Contrato bilateral, perfeito, oneroso, consensual e de 

execução sucessiva. Bilateral, porque gera obrigações para ambos os 

contratantes. Oneroso, porque cada uma das partes faz jus a determinada 

prestação. Consensual, porque, em princípio, não obedece a formas 

pré-estabelecidas, resultando da simples vontade das partes. E de 

execução sucessiva porque as obrigações recíprocas não se extinguem 

com a primeira prestação, que diz respeito, apenas, ao pagamento de 

determinado período." (Locação Arrendamento e outras Cessões de Bens 

Imobiliários. Ayrton Pinasi. São Paulo: Agá Júris Editora , 2003. p. 11/12 ). 

E, na espécie, a relação jurídico-negocial havida entre as partes, 

consistente na celebração de um instrumento particular de locação para 

fim residencial, pelo período de 01 (um) ano, com aluguel mensal no 

importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), do bem descrito na inicial, restou 

devidamente demonstrada conforme se verifica pelo contrato de locação 

acostado aos autos. No que tange a incidência de juros de mora, a 

irresignação do autor se faz justa, uma vez que a incidência de tal 

encargo a partir da citação somente pode acontecer em relação às 

parcelas que venceram até então, posto que aquelas que venceram no 

curso da demanda deverão ter como data de incidência o seu vencimento. 

No que diz respeito ao termo inicial de incidência da correção monetária, é 

cediço que ela tem por finalidade manter atualizado o valor da dívida e, 

para que não haja prejuízo e lucro para as partes, a mesma deve incidir 

desde a data do vencimento da obrigação. Face ao exposto e princípios 

de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente ‘Ação de 

Despejo c/c Cobrança' promovida por FRANCISCO LOPES PEREIRA, em 

desfavor de MANOEL ANTONIO BELÉM, com qualificação nos autos, para 

declarar rescindido o contrato e, via de consequência DECRETO o despejo 

do réu, do imóvel descrito e caracterizado nos autos e com fulcro no 

artigo 63, § 1°, letra ‘b’, da Lei n° 8.245/91, bem como para condená-lo ao 

pagamento da importância de R$ 16.016,00 (dezesseis mil, dezesseis 

reais), referente aos alugueis em atraso, despesas de água e esgoto, luz 

e IPTU, devendo ser acrescido de juros a contar da citação e correção 

monetária a partir do vencimento, bem como os demais meses em atraso a 

contar do ajuizamento da ação, ratificando a decisão ID-11471367. 

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, 

devidamente corrigida. Autorizo o levantamento da caução ID-11461850, 

em favor do autor, mediante as cautelas de estilo. Transitada em julgado e 

feitas as anotações devidas, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 30 de agosto de 2018.- Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006607-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT (ADVOGADO(A))

EVERTON CAMARGO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PETRONIO FERREIRA (REQUERIDO)

WALKYRIA LEAO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006607-93/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: 4ª Vara 

Cível da Comarca de Rondonópolis – MT Autor: Everton Camargo Gomes. 

Réus: Petrônio Ferreira e Outra. Vistos, etc. EVERTON CAMARGO 

GOMES, com qualificação nos autos, propôs a presente “Ação de Carta 

Precatória” em desfavor de PETRÔNIO FERREIRA e WALKYRIA LEÃO 

FERREIRA, com qualificação nos autos, a autora em sua exordial pugna 

pela citação dos confinantes. Por fim, compulsando os autos verifica-se 

que os réus sequer foram citados; que, a parte autora requereu a 
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desistência da ação à (fl.07 – correspondência ID 14807970). É o relatório 

necessário. D E C I D O: Trata-se de ação de carta precatória, proposta 

pela autora em 15.08.2018 (erroneamente no presente juízo), entretanto, a 

parte autora pugna pela extinção do feito sem resolução do mérito com 

fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Portanto, não há que 

se falar em interesse processual na presente, sendo esta uma das 

condições da ação, nesse sentido é a jurisprudência: “LOCAÇÃO DE 

IMÓVEIS EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL AÇÃO RESCISÓRIA 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 267, VIII, DO CPC. 

Nos termos do art. 267, VIII do CPC, extingue-se o processo, sem 

resolução do mérito, quando o autor desistir da ação.” (TJ-SP - AR: 

603848020108260000 SP 0060384-80.2010.8.26.0000, Relator: Paulo 

Ayrosa, Data de Julgamento: 23/08/2011, 16º Grupo de Câmaras de Direito 

Privado, Data de Publicação: 26/08/2011) “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR 

PÚBLICO. DESISTÊNCIA DA DEMANDA. HOMOLOGAÇÃO. ARTIGO 267, 

VIII, DO CPC. PROCESSO AINDA NÃO ANGULARIZADO. EM DECISÃO 

MONOCRÁTICA, EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

NA FORMA DO ARTIGO 267, VIII, DO CPC.” (TJ-RS - AC: 70047288766 RS 

, Relator: Agathe Elsa Schmidt da Silva, Data de Julgamento: 15/03/2012, 

Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

25/04/2012) (grifei) Face ao exposto e princípios de direito atinentes à 

espécie, JULGO EXTINTA sem resolução do mérito a presente “Ação de 

Carta Precatória” promovida por EVERTON CAMARGO GOMES, com 

qualificação nos autos, em desfavor de PETRÔNIO FERREIRA e 

WALKYRIA LEÃO FERREIRA, pessoa jurídica de direito privado, com fulcro 

no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas pela parte 

autora. Façam-se as anotações em conformidade com o Provimento nº 

18/2012/CGJ. Sem honorários porque não houve citação, certifique-se o 

trânsito em julgado ante a desistência do prazo recursal, arquive-se com 

as anotações e baixas de estilo (art.90, CPC). Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 29 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008814-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARBOSA MOREIRA (REQUERIDO)

ALEX ROECE ONASSIS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008814-02.2017 Ação: Busca e Apreensão Autora: Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda. Réu: Luiz Barbosa Moreira. Vistos, 

etc... BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, via seu bastante procurador, ingressou neste 

Juízo com a presente 'Ação de Busca e Apreensão' em desfavor de LUIZ 

BARBOSA MOREIRA, com qualificação nos autos, com fundamento no 

Decreto-Lei nº 911/69 e suas alterações, visando o bem que lhe alienou 

fiduciariamente em garantia, cujas prestações não foram pagas, sendo 

que a inicial veio instruída com os documentos exigidos à espécie, por 

isso, a liminar foi deferida (id.11882601) e o veículo apreendido 

(id.12926352). O réu devidamente citado (id.12926226; id.12926379) e, 

através de seu bastante procurador, ingressou com o petitório de 

(id.12749225), asseverando que há ausência de notificação para a devida 

constituição em mora, requisito indispensável para concessão da liminar, 

conforme decreto Lei nº 911/69, bem como, requereu a extinção da ação, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, §3º do Código de Processo Civil, 

devido as nulidades e irregularidades insanáveis, que culminam com 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo e, sob os mesmos argumentos (id.13032106), 

ingressou com recurso de agravo de instrumento, restando deferida a 

liminar, determinando a restituição do veículo ao réu (id.13069182), 

cumprida pelo senhor oficial de justiça no (id.13365835; id.13365839). 

Ademais, o réu apresentara contestação no (id.13298675), aduzindo as 

mesmas matérias anteriormente expostas no petitório de (id.12749225) e, 

instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa (id.14169322). 

Aportando aos autos a decisão superior de (id.14989003), que deu 

provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo réu, 

revogando o mandado de busca e apreensão, mantendo a liminar deferida 

em grau recursal, vieram-me os autos conclusos. É o relatório necessário. 

D E C I D O: Não há necessidade de dilação probatória no caso em julgado, 

vez que a farta prova documental produzida nos autos dá suporte a um 

seguro desate da questão, assim, passo a proferir o julgamento 

antecipado da lide, de conformidade com o disposto no artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Outrossim, "Constantes dos autos elementos 

de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, 

inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a 

controvérsia" (STJ - 4a Turma Ag 14.952-DF AgRg rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. 04.12.91, negaram provimento DJU 3.2.92, p'. 472). De igual 

forma, "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ 4ª 

Turma Resp. 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram 

provimento DJU 17.09.90, p'. 9.513). Trata-se de ação de busca e 

apreensão, intentada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, 

com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, em desfavor de Luiz Barbosa 

Moreira Brasileiro. Depois de acurada análise das razões de fato e de 

direito levada a efeito pelas partes e diante das provas colacionadas aos 

autos, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento. 

Observa-se dos elementos probatórios acostados aos presentes autos 

que a autora concedeu financiamento ao réu, mediante contrato de 

alienação fiduciária em garantia, onde o réu alienou fiduciariamente a 

credora o veículo descrito e caracterizado na exordial. Como o réu não 

honrou o compromisso assumido e estando em mora, segundo alega, 

optou pela busca e apreensão do bem objeto da garantia, o que foi 

deferido. Nos termos da Súmula 72 do STJ, "a comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente." O 

art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/69 estabelece que a comprovação da 

mora é realizada mediante envio de carta registrada com aviso de 

recebimento: “§ 2º 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.” No caso em desate, restou decidido, em 

sede de agravo de instrumento (id.14989003), que não houve a 

comprovação da prévia notificação do devedor, pois, enviada para 

endereço diverso do constante do contrato, o que revela a irregularidade 

da constituição em mora do devedor, nos termos definidos pelo Decreto – 

Lei nº 911/69. Portanto, inválida ao fim desejado pela autora. Quando da 

decisão do Agravo de Instrumento n° 1004468-80.2018 (id.14989003, 

pág.8), restou a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENVIADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – 

RECEBIMENTO POR TERCEIRO – MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

PROVIDO. “1. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a 

constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a 

comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço 

constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que 

não pessoalmente pelo devedor. Precedentes”. (AgRg no AREsp 

467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2014, DJe 04/09/2014) “A mora do devedor deve ser comprovada 

por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos 

e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada 

a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, 

embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido 

entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo 

que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do 

devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca 

e apreensão.” (STJ - AgRg no AREsp 578559 / PR - 2014/0174979-5 - 

Relator(a) – Ministro RAUL ARAÚJO (1143) - Órgão Julgador - T4 – 

QUARTA TURMA - Data do Julgamento 03/03/2015) (grifei) Encaminhada a 

notificação em endereço diverso do constante do contrato e recebido por 

pessoa diversa do devedor, considera-se como não atendido o requisito 

da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para 

o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Inexistindo 

comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2º do 

Decreto-lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão é 

medida que se impõe.” (TJMT – Relatora Desembargadora Nilza Maria 

Pôssas de Carvalho, julgado em 21.08.2018). No mesmo sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA A 
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ENDEREÇO DISTINTO DO DOMICÍLIO DA DEVEDORA. AFRONTA A 

SÚMULA 72 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MORA NÃO 

CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. I - Para a constituição em mora do devedor é necessária a 

notificação extrajudicial/protesto prévio ao ajuizamento da lide, no entanto, 

o encaminhamento de notificação ao endereço diverso do constante no 

contrato torna inválida a constituição em mora; II - A notificação do 

devedor, intimado por edital, é autorizada em situações específicas, 

previstas no artigo 15 da Lei nº 9.492/97. In casu, não foram esgotadas as 

possibilidades de intimação pessoal e realizado o protesto com a intimação 

por Edital da devedora, não restou comprovada a constituição em mora da 

fiduciante; III - Denota-se, portanto, que não houve a regular notificação 

em mora da devedora, o que torna a notificação ineficaz para 

comprovação da mora, ensejando a extinção da demanda originária de 

Busca e Apreensão, nos termos do art. 485, IV do CPC; IV- A reforma da 

Sentença é a medida que se impõe; V- Recurso conhecido e 

p r o v i d o . ” ( T J - A M  0 6 1 2 0 0 4 4 4 2 0 1 4 8 0 4 0 0 0 1  A M 

0612004-44.2014.8.04.0001, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de 

Julgamento: 18/02/2018, Terceira Câmara Cível) “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

CONSTITUIÇÃO EM MORA. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. 

RETORNO NEGATIVO. OUTRA NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO 

DIVERSO E RECEBIDA POR PESSOAL ESTRANHA AO FEITO. 

IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. 

EXTINÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do art. 2º, § 2º, 

do Decreto-Lei nº 911/69 (alterado pela Lei nº 13.043/14), é válida a 

constituição em mora quando comprovada a entrega da notificação por 

carta registrada com aviso de recebimento no endereço informado pelo 

consumidor, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário. Caso concreto. Notificação enviada para o 

endereço do contrato não foi entregue. Certidão dos Correios. Ausente. 

Remessa de outra notificação para endereço diverso do contrato. 

Recebimento por pessoa totalmente estranha ao feito. Inexistência de 

comprovação de prévia constituição do devedor em mora. Ausência de 

pressuposto processual da ação de busca e apreensão. Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça. Extinção da ação. Art. 485, VI, do CPC/15. 

Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70075121160, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em... 26/10/2017). Em 

sendo assim, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do 

processo. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie 

JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTA a ação de Busca e 

Apreensão proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA em desfavor de LUIZ BARBOSA MOREIRA,com qualificação nos 

autos e o faço com fulcro no artigo 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que arbitro em (10%) dez por cento sobre o valor atualizado 

da causa (artigo 85, §2º, CPC). Transitada em julgado e após pagas as 

custas, se houver, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 30 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006290-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OTHON FLORES DE QUEIROZ (AUTOR(A))

HELEN MAYRA SOUSA GOMES (AUTOR(A))

WELSON GAIVA MARINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (RÉU)

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006290-32.2017 Ação: Rescisão Contratual e Devolução de Quantias 

Pagas Autores: Othon Flores de Queiroz e Helen Mayra Sousa Gomes. 

Réus: Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda e J. Virgílio Lançamento de 

Imóveis Ltda. Vistos, etc... OTHON FLORES DE QUEIROZ E HELEN MAYRA 

SOUSA GOMES, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a 

presente ação de “Rescisão Contratual e Devolução de Quantias Pagas” 

em desfavor de KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E J. 

VIRGÍLIO LANÇAMENTO DE IMÓVEIS LTDA, devidamente qualificados e 

após seu processamento, apresentaram manifestação nos (ids. 

14862788, 14862792, 14862895 e 14862835), vindo-me conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: Homologo, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes autos propostos 

por OTHON FLORES DE QUEIROZ E HELEN MAYRA SOUSA GOMES, em 

desfavor de KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E J. 

VIRGÍLIO LANÇAMENTO DE IMÓVEIS LTDA. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’ do 

Código de Processo Civil. Dispenso o pagamento das custas processuais 

remanescentes, com fulcro no artigo 90, §3º do Código de Processo Civil. 

Façam as baixas devidas. Transitada em julgado, o que deve ser 

certificado e após feitas as anotações de estilo, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 29 de agosto de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009353-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM (ADVOGADO(A))

ADIR ADOLFO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AMELIA BORGES LEAL DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

JOSE ANTONIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDSON MOACIR ORLATO (TERCEIRO INTERESSADO)

ERICO GUNDIM DE MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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 13366037, no prazo legal.

Manifestação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006233-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS BOEIRA DO NASCIMENTO E SILVA (ADVOGADO(A))

MARCIO AURELIO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORDELINO ALVES JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006233-77/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Canarana – 

MT Autor: Marcio Aurélio da Costa Réu: Jordelino Alves Junior Vistos, etc. 

MARCIO AURELIO DA COSTA, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor de JORDELINO 

ALVES JUNIOR, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de 

citação, vindo-me os autos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, via seu 

bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a) recolha 

as custas e taxas judiciais, bem como, comprove seu recolhimento nos 

autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º 

do Provimento nº22/2016-CGJ; b) carreie aos autos procuração, eis que 

ausente no presente feito precatório, cumprindo integralmente o disposto 

nos artigos 104 e 320 do Código de Processo Civil, sob pena de extinção 

nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 20 de agosto de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Manifestação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006645-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

MARCIA QUEIROS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 
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nº1006618-25/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Marcia Queirós da Silva. Réu: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Vistos, etc. MARCIA QUEIRÓS DA SILVA, pessoa jurídica de 

direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito” em desfavor ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de tutela de urgência, vindo-me os autos conclusos. D 

E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende a inicial, a) narrando 

corretamente os fatos, eis que verificada inconsistência nas datas 

elencadas pela parte autora à (fl.04 – correspondência ID 14776582), nos 

termos do artigo 319, III, do Código de Processo Civil, fl.02); b) carreando 

comprovante de quitação da referida Unidade Consumidora, no período 

compreendido entre agosto/2017 a agosto/2018, cumprindo integralmente 

o disposto nos artigos 320 do Código de Processo Civil, sob pena de 

extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 21 de agosto de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006873-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PEREIRA (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA BENETI (ADVOGADO(A))

JUCELIA ROSA FERREIRA RABELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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 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: Vila Aurora.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000917-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO (ADVOGADO(A))

CARMELITA PEREIRA BRITO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Intimação do Dr. ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, proceda sua habilitação no cadastro eletrônico do 

sistema PJE como patrono da parte requerida (incluir seu nome como 

advogado no cadastro do requerido), conforme orientação da RN376 CNJ, 

sob pena de nulidade dos atos praticados, ressalvando que tal ato deve 

ser praticado em todos os processos, no momento da primeira 

manifestação nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002116-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES (ADVOGADO(A))

INARIA RACIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1002116-14.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 15.840,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

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): INARIA RACIS 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. 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001897-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL FERNANDO TEIXEIRA DE AZEVEDO (RÉU)

NUTRIFÓS RAÇÕES LTDA - EPP (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: Santa Cruz - 

Rondonópolis - MT.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007269-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PRADO DE CAMPOS (AUTOR(A))

V. P. D. S. (AUTOR(A))

JOSE AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR (AUTOR(A))

M. E. P. D. S. (AUTOR(A))

GERALDO ROBERTO PESCE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007269-57/2018 Ação: Indenização Autora: Adriana Prado de Campos 

e Outros. Réu: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. 

Vistos, etc. ADRIANA PRADO DE CAMPOS, JOSÉ AUGUSTO DOS 

SANTOS JUNIOR, MARIA EDUARDA PRADO DOS SANTOS e VALENTINA 

PRADO DOS SANTOS, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Indenização” em desfavor ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de 

direito privado, sobreveio o pedido de tutela de urgência, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu 

bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende 

a inicial, a) narrando corretamente os fatos, eis que verificada ausência 

das datas na narrativa inicial, parecendo por vezes conflitante (fls.03/04 – 

correspondência ID 15054327, fls.01/02), nos termos do artigo 319, III, do 

Código de Processo Civil; b) carreando comprovante de quitação da 

referida Unidade Consumidora, no período compreendido entre 

agosto/2017 a agosto/2018, bem como, os documentos legíveis de (fl.28 e 

fls.28/32 – correspondência ID 15054861 e ID 15054953), cumprindo 

integralmente o disposto nos artigos 320 do Código de Processo Civil, sob 

pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 30 de agosto de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008689-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA MINERADORA E TRANSPORTADORA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1008689-34.2017.8.11.0003; 

Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS 
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(1289)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: PATRICIA TEIXEIRA DOS 

SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: CAROLINA MINERADORA E 

TRANSPORTADORA LTDA - EPP 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005904-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret (ADVOGADO(A))

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVEA FERNANDA TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado no Bairro: Centro - 

Rondonópolis - MT.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 729390 Nr: 10070-36.2013.811.0003

 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: CARLOS ALBERTO POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMPO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:MT/9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ALEXANDRE 

MALFATTI - OAB:16.943-A

 INTIMAÇÃO do patrono da parte requerida acerca da Certidão de fls retro, 

nestes termos: " ... efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no bairro JARDIM ATLÂNTICO. 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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 739083 Nr: 1392-95.2014.811.0003

 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: DAVI TEOFILO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:OAB/MT 16308-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO 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.: 732642 Nr: 12807-12.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS, LEONARDO 

SANTOS DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA, 

CLOVES LUIZ GUIMARAES, JUSSARA GARCIA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20355-B, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:MT/7445

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de folhas nº 226/244.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 296546 Nr: 11255-95.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUEL AVELINO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT13249, RUBENS PEREIRA FAGUNDES - OAB:2181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT, HADAN FELIPE PORFÍRIO - 

OAB:13.715/MT, THIAGO RODRIGUES CUSTÓDIO - OAB:OAB/MT 

10.693

 INTIMAÇÃO do exequente para comparecer nesta Secretaria a fim de 

retirar o Termo de Penhora para as devidas providências quanto à sua 

averbação junto ao Cartório competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 402230 Nr: 15756-19.2007.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZEIAS DE PAULA SILVA GONCALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192.649/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 das informações de fls. 155, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 704902 Nr: 12880-52.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIR FAVRETTO, VALMOR FAVRETTO, 

APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA FAVRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 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.: 707034 Nr: 1784-06.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ODILIO BALBINOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR MENEGOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente para comparecer perante esta Secretaria 

a fim retirar o Termo de Penhora e proceder com a devida averbação do 

mesmo junto ao Cartório competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 728577 Nr: 9369-75.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUALIQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS QUIMICOS LTDA, ELISABETH VETTORATO, JOSE ROBERTO 

DE BARROS FERRAZ, RAMIDE DE FÁTIMA ABUDEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da certidão de fls.142, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 450033 Nr: 5213-15.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOIDEMAR SILVA LANDEFELDT, NARIA NUBIA 

DE SOUZA LANDFELDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/TM14176A, MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões aos Embargos à Execução de folhas nº 81/94.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 445677 Nr: 859-44.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIS SCHROEDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 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.: 708105 Nr: 2939-44.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, RESENDE 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO CARLOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:14885/MT, VINICIUS LOPES RAIMUNDO - OAB:15.696 

OAB/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 pedido de cumprimento de sentença, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713359 Nr: 8474-51.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE RONDONOPOLITANA DE EDUCACAO LTDA 

- EPP OU SOCIEDADE EDUCACIONAL RONDONOPOLITANA LTDA, 

IRACEMA DINARDI PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO DE ZONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7.666-O

 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. 70, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 412071 Nr: 8181-23.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FRANCISCO RUBIN PASQUALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9123/O, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:MT/9.993-B, ROGÉRIO 

BERGONSO MOREIRA DA SILVA - OAB:182961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURELIO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7103-B, CRISTIANO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT

 CERTIFICO que deixei de cumprir o r. Despacho de fls. 148, vez que não 

há nos autos fls. 241/242. Dessa forma, procedo a INTIMAÇÃO do patrono 

da parte autora para MANIFESTAR, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 429507 Nr: 11584-63.2009.811.0003

 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: RONEY JOUBERTO PEREIRA, EDOILDE SOUZA PORTO 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA, 

ESPÓLIO DE JORGINA NOVAES DA ROCHA, NATALINA MOREIRA 

DOURADO LANDIM, MARCIO COELHO LANDIM, NEUZA PEREIRA DOS 

SANTOS, MARIA LOURDES DE SOUZA, DENIVALDO PEREIRA DA ROCHA, 

MARIA ROCHA GOMES, DENIZAR NOVAIS DA ROCHA, NEUZA NOVAIS 

DA ROCHA, ZENAIDE PEREIRA NASCIMENTO, ZENILDA PEREIRA 

NASCIMENTO, JOVELINA NOVAES DA ROCHA, ZENIS NOVAES ROCHA, 

MARIA JULIA SILVA NAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B MT, NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - OAB:4038/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 impugnar 

a Contestação de folhas nº 119/128.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 355785 Nr: 10771-75.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELLE COMERCIO E TRANSPORTADORA DE 

COMBUSTIVEIS LTDA, ISMAR DA SILVA OLIVEIRA, ROSE MARY 

GONCALVES VIEIRA DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se acerca do retorno da Carta Precatória de folhas nº 151/161.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 712766 Nr: 7848-32.2012.811.0003

 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: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE & ALENCAR LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da Certidão de fls. 136, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 732525 Nr: 12721-41.2013.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO ALVES PEQUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORCELINA BARBOSA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR D`MOURA - 

OAB:MT/5.681, MAURICIO CASTILHO SOARES - OAB:MT/11.464, 

WELITON W GARCIA - OAB:MT/12.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534

 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. 580, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 704882 Nr: 12860-61.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OXLEI FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:OAB/MS12330A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 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.: 450530 Nr: 5710-29.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES SABLEVSCKI BERGAMASCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA LOPES DA COSTA, CIRLENE ALVES 

DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAJÚNIOR LIMA MARANHÃO - 

OAB:MT/6.356

 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. 102, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713952 Nr: 9105-92.2012.811.0003

 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: MOTO CAMPO LTDA, MOTO CAMPO LTDA FILIAL, 

MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA, MOTO RAÇA LTDA, MOTO CAMPO 

PRIMAVERA LTDA FILIAL, MOTO RAÇA LTDA FILIAL, AUTO CAMPO 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AUTO CAMPO COMÉRCIO DE VEICULOS 

LTDA, CLAUDIOMIR ALVES DE MEIRA, MOTO RAÇA LTDA FILIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. R. SALES ME, OI S/A, ABR TELECOM - 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS EM TELECOMUNICAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMEIRE SANTOS MONTEIRO 

GONÇALVES - OAB:15.701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A, GUSTAVO LUIZ DE MAGALHAES 

MONTEIRO - OAB:73482 , MARCINO FERREIRA - OAB:12485/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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715231 Nr: 10495-97.2012.811.0003

 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: FILIPE SANTOS CIRIACO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS HENRIQUE SCHROEDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR PACHECO E SOUZA DA 

SILVA - OAB:15007-B/MT, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:OAB/MT13301A

 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.: 334505 Nr: 3822-69.2004.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIPTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS ALVES 

PEREIRA - OAB:111205/SP, FERNANDA DORNBUSCH FARIAS LOBO - 

OAB:218594, JOÃO EBERHARDT FRANCISCO - OAB:160771/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURÉLIO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca das informações de fls. 521, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari
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 Cod. Proc.: 784746 Nr: 8068-25.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES 

- OAB:OAB/ MT 15499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 Certifico e dou fé que, 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 a Dra. JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES , 

OAB/MT nº 15499/MT, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em 

cartório os autos que se encontram com carga, sob pena de busca e 

apreensão, além de perder o direito à vista fora de cartório e multa 

correspondente à metade do salário mínimo, tudo em conformidade com o 

artigo 234 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 818722 Nr: 2456-72.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A, MARIO MILTON V FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE PEREIRA SOUZA - ME, ALICE PEREIRA 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora que os autos encontram-se 

com vistas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 785806 Nr: 8507-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR VAQUERO COBIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO POTIGUARAS COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. –BR, Dr. 

Julian Davis de Santa Rosa, OAB/MT 6.998, para depositar os honorários 

periciais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 37558 Nr: 654-26.1985.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ BIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MOYA SEVERIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o Dr. VICTOR GUILHERME MOYA, OAB/MT 

nº 20235/O, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os 

autos que se encontram com carga, sob pena de busca e apreensão, 

além de perder o direito à vista fora de cartório e multa correspondente à 

metade do salário mínimo, tudo em conformidade com o artigo 234 do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 31843 Nr: 8285-69.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO LONARDONI, ESPÓLIO DE IRACI 

SOARES OLIVEIRA, EDSON SOARES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Coimbra 

Donegatti - OAB:290.089, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - 

OAB:OAB/SP155.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Fernando Prezotto - 

OAB:12.903/PR

 INTIMAÇÃO da parte exequente para comparecer perante esta Secretaria 

a fim de retirar o Termo de Penhora e proceder a devida averbação do 

mesmo junto ao Cartório Competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 797644 Nr: 13341-82.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. W. FERREIRA DE FARIAS - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOZOLINA FERREIRA GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 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, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 819107 Nr: 2603-98.2016.811.0003

 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: ANTONINO DOS SANTOS CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER DE OLIVEIRA VICENTE- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VICENTE GONÇALVES 

TOBIAS - OAB:OAB/MT 14.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora acerda da Certidão de fls 

retro, nestes termos: " ... para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça. O pagamento deverá ser realizado pela CPD - Central de 

Pagamento de Diliências, mediante guia extraído no site do TJ/MT, 

regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 716830 Nr: 12236-75.2012.811.0003

 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: EMERSON RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINA VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA OLIVEIRA ALVES - 

OAB:OAB/MT 16.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CARLIENE BARROS 

GIACOMOLLI (ATUALIZADO) - OAB:13739/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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 746584 Nr: 5935-44.2014.811.0003

 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: WILSON LUIZ GONÇALVES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CAVALCANTE BARBOSA - 

OAB:MT/ 13.127-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15103 A, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:MT/13.245-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO 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.: 785334 Nr: 8329-87.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, ADALBERTO JOSE BENEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI VILLACA BERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - 

OAB:12496/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, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões aos Embargos à Monitória de folhas nº 80/96.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 889830 Nr: 1632-45.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIO VIDA PRODUÇÃO E COMERCIO DE BIODIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM AZEVEDO SANTIAGO -ME, JOSE MARIO DE 

AZEVEDO SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Oliveira Freitas - 

OAB:13.156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte Autora para efetuar o depósito das 

diligências complementares, nos termos da certidão do Oficial de Justiça 

de fls. 24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 848046 Nr: 10811-71.2016.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO GASPARELLO, SUELENE ROZA 

GASPARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:MT/3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da Certidão de fls. 65, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 728541 Nr: 9334-18.2013.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PIRES DA SILVA, MARIA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANORAMA IMOBILIARIA LTDA, JOAO NATAL 

NUNES DE OLIVEIRA, ISABEL DOS SANTOS OLIVEIRA, JOVENITA 

FERNANDES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida de folhas nº 103.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 732645 Nr: 12810-64.2013.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR BATISTA CAMPOS, ESPÓLIO DE 

CILENE BATISTA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 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 a retirar 

Carta Precatória expedida, bem como, para que proceda com a devida 

distribuição naquela Comarca, comprovando nos autos a referida 

distribuição. Certifico ainda que, com a implantação do sistema PJE, a 

distribuição das ações passou a ser feito pelos patrocinadores das 

partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 317876 Nr: 6399-54.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BOSCO BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca das informações de fls. 273/277, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 748553 Nr: 6993-82.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ OLIVEIRA DE CASSIMIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES 

- OAB:OAB/ MT 15499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT16846A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:OAB/SP119859

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias conforme R. Decisão de fls. 76, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 30826 Nr: 8222-44.1995.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAMERINDUS COMPANHIA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTI RODRIGUES DE SOUZA, COSMO 
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TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, IRACY ANTONIO DE SOUZA, 

JUBELINO VITALINO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 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. 531, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 821522 Nr: 3423-20.2016.811.0003

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MACIEL ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 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. 42, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 818278 Nr: 2306-91.2016.811.0003

 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 CAMILO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, JORGE CORREIA 

FARIAS & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca das informações de fls.140/141, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 731902 Nr: 12195-74.2013.811.0003

 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: 5S TRANSPORTES E LOGÍSTICA FARMACÊUTICA LTDA 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS 

SECURITÁRIOS LTDA, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO A.VITTO JUNIOR - 

OAB:4.838, JOEL BECKER - OAB:14071/MT, LIDIANY SILVA NUNES - 

OAB:19877/O, LUIS HENRIQUE SOARES DA SILVA - OAB:156.997, 

VANESSA PINTO TECEDOR - OAB:SP0254142

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se acerca do retorno da Carta Precatória de folhas nº 378/382.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 729131 Nr: 9855-60.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA SIQUEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ALVES 

JUNIOR - OAB:9583/MT, CLAIRE INES GAI MATIELO - OAB:9307/MT, 

MAYLSON DOS SANTOS TORRES - OAB:15706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469/PR

 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, do arresto 

realizado no rosto dos presentes autos, conforme fls. 285/286.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 751482 Nr: 8537-08.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PEREIRA MAGNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias conforme R. Decisão de fls. 61, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 33733 Nr: 8414-74.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO FLAVIO GOELLNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANISLAU WELFER, EDI CHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

pedido da parte autora à folha 231, IMPULSIONO os presentes autos para 

o fim de SUSPENDE-LO, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 812619 Nr: 369-46.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FRANCISCO QUESADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:6288-A /MT

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para RETIRAR o Ofício 355/2018 

para as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 744419 Nr: 4605-12.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGDS, KGDS, DIVA MARIA DE SOUZA, BGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES 

DE CREDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NANCY MIEKO HIRATA 

MARQUES - OAB:OAB/MT17945/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEFFERSON ALMEIDA DE SÁ - 

OAB:OAB/MT15761
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 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de folhas nº 84/90.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006618-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL ROSSATO MURARO (ADVOGADO(A))

JAIR JOSE BIGATON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006618-25/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Jair José Bigaton. Réu: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A. Vistos, etc. JAIR JOSÉ BIGATON, pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito” em desfavor ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de 

tutela de urgência, vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte autora em 

sua exordial que é consumidora de energia elétrica da Unidade 

Consumidora nº6/1806820-5; que, a ré imputa-lhe no importe de 

R$2.724,65 (dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco 

centavos), valor este que corresponde à fatura referente abril/2018, com 

vencimento para o dia 30.06.2018, conforme documentos de (fl.29 – 

correspondência ID 14753340); que, a referida fatura corresponde a 

recuperação de consumo, em conformidade com o documento de 

(fls.34/35 – correspondência ID 14753681). Ademais, não comprovara nos 

autos que se encontra adimplente com as demais faturas regulares da 

referida unidade consumidora, eis que ausente nos autos comprovante de 

quitação de débitos emitido pela empresa ré; que, tentara a solução da 

contenda administrativamente junto ao PROCON-Rondonópolis, tentativa 

esta que resultara inexitosa, conforme (fls.36/60 – correspondência ID 

14753722). Por derradeiro, a parte autora requer em sede de tutela 

provisória de urgência que a parte ré abstenha-se de efetuar a 

suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão do 

débito ora discutido, bem como, obste-se de inscrever seu nome e CPF 

nos órgãos de restrição ao crédito, nos termos dos item ‘b’ de (fl.24 – 

correspondência ID 14753290, fl.22). D E C I D O: Considerando o 

documento de (fl.27 – correspondência ID 14753333, fl.02), hei por bem 

em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). O artigo 300 

do Novo Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme se depreende da ação 

proposta pela autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos 

autos convencem o espírito do julgador do fato que se propõem. Assim, 

resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 

e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde 

logo. Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará à 

ré; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à autora. Assim, 

analisando detidamente os autos, vislumbra-se que estão presentes os 

requisitos para deferimento da tutela antecipada, senão vejamos: A 

requerida, ao constatar a falha nos medidores de energia elétrica, e após 

realizar perícia unilateralmente, emite uma fatura com os valores que ela 

entende serem devidos, compelindo seu cliente ao seu pagamento, sob 

pena da suspensão do fornecimento de energia. Sabe-se que as 

concessionárias de serviço público, não podem se valer do corte de 

energia elétrica, com a finalidade de compelir os consumidores ao 

pagamento de faturas tidas como eventuais, que não retratam o consumo 

real de energia. Neste sentido é a jurisprudência do colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE 

SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO. AUSENCIA 

DE INADIMPLEMENTO. CONSTRAGIMENTO E AMEAÇA AO CONSUMIDOR. 

CDC, ART. 42. 1. A Primeira Turma, no julgamento do Resp. 772.489/RS, 

bem como no AgRg no Ag 633.173/RS, assentou o entendimento de que 

não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia 

elétrica por diferença de tarifa, a título de recuperação de consumo de 

meses, em face da essencialidade do serviço, posto bem indispensável à 

vida. (...).” ( REsp 756.591/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1º Turma, Dt julg. 

04.05.06). E ainda: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL 

PÚBLICO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CEMIG – CORTE 

DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – INADIMPLENCIA DE 

FATURAS REFERENTE AO ACERTO DE FATURAMENTO – DISCUSSÃO 

DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA AFERIÇÃO DO VALOR – 

RELIGAMENTO DO FORNECIMENTO SUSPENSO EM RAZÃO DESTE DÉBITO 

– DEFERIMENTO – SUSPENSÃO DOS TARDs – INDEFERIMENTO – 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA – 

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. A concessionária do serviço 

público não pode se valer do corte de energia para compelir o consumidor 

ao pagamento de fatura alusiva ao acerto de faturamento, sob pena de 

violação aos ditames do artigo 42 do CDC. Deve ser deferida a 

antecipação dos efeitos da tutela para obstar o corte no fornecimento do 

serviço de cunho essencial, quando em discussão os critérios adotados 

para aferição do valor correspondente ao refaturamento e para determinar 

o restabelecimento dos serviços interrompidos por estes débitos. (...).” 

(grifei) (TJ/MG, nº única: 0048378-04.2010.8.13.0000, Rel. Des. Afrânio 

Vilela, Dt julg. 01/06/10) Sendo assim, o corte no fornecimento de energia 

de elétrica, em virtude de faturas eventuais, emitidas em razão de 

consumo entendido pela requerida a maior, segundo orientação 

jurisprudencial, não deve prevalecer. O corte, somente seria possível nos 

casos de inadimplementos de conta regular, vencidas mês a mês, o que é 

questionado no caso dos autos. Assim, defiro parcialmente a tutela 

provisória de urgência suplicada na inicial, para determinar que a empresa 

ré abstenha-se efetuar suspender o serviço de fornecimento de energia 

elétrica vinculada à Unidade Consumidora nº6/1806820-5, no que tange ao 

importe de R$2.724,65 (dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e 

sessenta e cinco centavos), valor este que corresponde à fatura 

referente abril/2018, com vencimento para o dia 30.06.2018, conforme 

documentos de (fl.29 – correspondência ID 14753340), até ulteriores 

deliberações deste juízo. Todavia, condiciono o cumprimento da tutela 

provisória de urgência à comprovação nos autos quitação das faturas 

compreendidas no período de agosto/2017 a agosto/2018, no prazo de 

(15) quinze dias, eis que o referido documento não fora carreado aos 

autos. De outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova 

requerido no item ‘h’ de (fl.25 – correspondência ID 14753290, fl.23), eis 

que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do 

contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus 

da prova no momento do saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. BRASIL TELECOM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

INDEFERIDA. Não se afigurando a decisão hostilizada suscetível de causar 

à parte lesão grave ou de difícil reparação, impõe-se converter o recurso 

em agravo retido, a teor do disposto no art. 527, II do Código de Processo 

Civil, na redação da Lei nº 11.187/2005. RECURSO CONVERTIDO EM 

AGRAVO RETIDO.” (TJ-RS - AI: 70066999855 RS, Relator: Liege Puricelli 

Pires, Data de Julgamento: 06/12/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/12/2015) Em consonância com o 

disposto no Novo Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 22 de novembro de 2018, às 10:30 

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. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 21 de agosto de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006798-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

YGOR AYK PIRES (AUTOR(A))

CELIO PAIAO (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006798-41/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débitos c/c 

Revisional de Parcelas Autor: Ygor Ayk Pires. Ré: Distribuidora de Energia 

S/A – Energisa Mato Grosso. Vistos, etc. YGOR AYK PIRES, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste 

Juízo com “Ação de Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Revisional 

de Parcelas”, em desfavor de DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – 

ENERGISA MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o 

pedido de tutela provisória de urgência, vindo os autos conclusos. Aduz a 

parte autora que possui relação de consumo com a ré estabelecida pela 

através da Unidade Consumidora nº6/2088105-8, conforme documento de 

(fl.52 – correspondência ID 14828191); que, no final do ano de 2016 

tornara-se inadimplente com as suas obrigações junto à empresa ré; que, 

em 22 de março de 2018 firmara termo de confissão de dívida, em 

conformidade com a documentação acostada às (fl.47 e fl.49 – 

correspondência ID 14828161 e ID 14828176). Todavia, documento de 

(fl.68 – correspondência ID 14828275) acostado aos autos pelo autor, 

verifica-se que o mesmo encontra-se inadimplente com as faturas 

referentes aos meses de junho/2018 e julho/2018; que, informe ter sido 

surpreendido na noite do dia 14 de agosto do corrente ano com a 

suspensão do fornecimento do serviço. Por fim, requer em sede de tutela 

provisória de urgência que a empresa ré seja obrigada restabelecer, 

imediatamente, o serviço de fornecimento de energia elétrica, ou 

(alternativamente) abstenha-se de suspendê-lo, nos termo do item ‘2’ de 

(fl.15 – correspondência ID 14828086, fl.13). D E C I D O: Considerando os 

documentos de (fls.40/46 – correspondência ID 14828125 e ID 14828459), 

hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). O 

artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela provisória, in 

verbis: “A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência”. Destaque-se, neste momento que a tutela de urgência se 

subdivide em cautelar e antecipada. Salutar é frisar e elucidar o termo 

escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de Processo Civil, 

qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel Amorim 

Assumpção Neves: “[...] a tutela provisória de urgência tem um tempo de 

duração predeterminado, não sendo projetada para durar para sempre. A 

duração da tutela de urgência depende da demora para a obtenção da 

tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a tutela de 

urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem provisórias, 

nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário também tem um 

tempo de duração predeterminado, não durando eternamente, mas, ao 

contrário da tutela provisória, não é substituída pela tutela definitiva; 

simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” (Amorim 

Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume 

Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.412) Não há, pois, que se 

falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do autor, muito embora 

travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão 

somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da 

prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de 

urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o 

trânsito em julgado da sentença. Assim, forçoso concluir que quando da 

apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo 

aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do 

feito. De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a 

tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC). Sobre a 

questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA 

DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA 

ANTECIPADA INDEFERIDA. PEDIDO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA 

DEMANDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. No caso concreto, o pedido 

liminar foi corretamente indeferido pelo D. Magistrado a quo, uma vez que 

se fosse integralmente atendido, haveria julgamento de mérito. Não é 

possível, sem prejuízo do Contraditório e do Devido Processo Legal, 

determinar a entrega do imóvel, ao menos em juízo de cognição sumária: 

para isso, necessária a angularização processual e a dilação probatória, 

sob o crivo do contraditório. Manutenção da decisão. Precedentes 

jurisprudenciais. Em decisão monocrática, nego seguimento ao agravo de 

instrumento.” (Agravo de Instrumento Nº 70059173922, Vigésima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, 

Julgado em 02/04/2014) (TJ-RS - AI: 70059173922 RS , Relator: Glênio 

José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 02/04/2014, Vigésima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/04/2014) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - 

EXCLUSÃO DE NOME DO CARTÓRIO DE PROTESTO - NÃO CABIMENTO - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR - DÉBITO INADIMPLIDO - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Uma vez comprovada a 

existência de débito inadimplido, o protesto constitui exercício regular de 

direito do credor. - Decisão mantida. - Recurso não provido.” (TJ-MG - AI: 

10000170514756001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 

15/10/0017, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

19/10/2017) Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte 

autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não 

convencem o espírito do julgador do fato que se propõe (art.300, CPC). 

Por fim, considerando que o deferimento da tutela de urgência 

consubstanciaria em pré-julgamento do feito, bem como, por considerar 

que não há nos autos elementos suficientes a ensejar a obrigatoriedade 

da ré em restabelecer o fornecimento de energia elétrica (uma vez que a 

ré exerce direito regular do credor, enquanto concessionária), ao menos 

não antes de instalado o contraditório, hei por bem em indeferir o pedido 

de tutela contido na exordial, até ulteriores deliberações deste juízo. De 

outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no 

item ‘2 – parte final’ de (fl.15 – correspondência ID 14828086, fl.13), eis 

que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do 

contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus 

da prova no momento do saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. BRASIL TELECOM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

INDEFERIDA. Não se afigurando a decisão hostilizada suscetível de causar 

à parte lesão grave ou de difícil reparação, impõe-se converter o recurso 

em agravo retido, a teor do disposto no art. 527, II do Código de Processo 

Civil, na redação da Lei nº 11.187/2005. RECURSO CONVERTIDO EM 

AGRAVO RETIDO.” (TJ-RS - AI: 70066999855 RS, Relator: Liege Puricelli 

Pires, Data de Julgamento: 06/12/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/12/2015) Em consonância com o 

disposto no Novo Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 22 de novembro de 2018, às 11:00 

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. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 21 de agosto de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006873-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PEREIRA (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA BENETI (ADVOGADO(A))

JUCELIA ROSA FERREIRA RABELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006873-80/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Jucélia Rosa Ferreira. Réu: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Vistos, etc. JUCÉLIA ROSA FERREIRA, pessoa jurídica de 

direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito” em desfavor ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de tutela de urgência, vindo-me os autos conclusos. 

Aduz a parte autora em sua exordial que é consumidora de energia 

elétrica da Unidade Consumidora nº6/134549-5; que, a ré imputa-lhe no 
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importe de R$2.415,24 (dois mil, quatrocentos e quinze reais e vinte e 

quatro centavos), valor este que corresponde à fatura referente 

maio/2018, com vencimento para o dia 30.05.2018, conforme documentos 

de (fl.21 – correspondência ID 14853199); que, a referida fatura 

corresponde a recuperação de consumo, em conformidade com o 

documento de (fls.18/19 – correspondência ID 14853143). Ademais, 

comprovara nos autos que se encontra adimplente com as demais faturas 

regulares da referida unidade consumidora, conforme documento emitido 

pela empresa ré acostado à (fl.20 – correspondência ID 14853167). Por 

derradeiro, a parte autora requer em sede de tutela provisória de urgência 

que a parte ré suspenda a cobrança da fatura ora discutida nos autos, 

bem como, abstenha-se de efetuar a suspensão do serviço de 

fornecimento de energia elétrica, em razão do débito ora discutido e, 

ainda, obste-se de inscrever seu nome e CPF nos órgãos de restrição ao 

crédito, sob pena de aplicação de multa diária, nos termos dos item ‘I’ de 

(fl.07 – correspondência ID 14852910, fl.06). D E C I D O: O artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários 

à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Conforme se depreende da ação 

proposta pela autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos 

autos convencem o espírito do julgador do fato que se propõem. Assim, 

resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 

e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde 

logo. Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará à 

ré; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à autora. Assim, 

analisando detidamente os autos, vislumbra-se que estão presentes os 

requisitos para deferimento da tutela antecipada, senão vejamos: A 

requerida, ao constatar a falha nos medidores de energia elétrica, e após 

realizar perícia unilateralmente, emite uma fatura com os valores que ela 

entende serem devidos, compelindo seu cliente ao seu pagamento, sob 

pena da suspensão do fornecimento de energia. Sabe-se que as 

concessionárias de serviço público, não podem se valer do corte de 

energia elétrica, com a finalidade de compelir os consumidores ao 

pagamento de faturas tidas como eventuais, que não retratam o consumo 

real de energia. Neste sentido é a jurisprudência do colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE 

SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO. AUSENCIA 

DE INADIMPLEMENTO. CONSTRAGIMENTO E AMEAÇA AO CONSUMIDOR. 

CDC, ART. 42. 1. A Primeira Turma, no julgamento do Resp. 772.489/RS, 

bem como no AgRg no Ag 633.173/RS, assentou o entendimento de que 

não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia 

elétrica por diferença de tarifa, a título de recuperação de consumo de 

meses, em face da essencialidade do serviço, posto bem indispensável à 

vida. (...).” ( REsp 756.591/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1º Turma, Dt julg. 

04.05.06). E ainda: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL 

PÚBLICO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CEMIG – CORTE 

DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – INADIMPLENCIA DE 

FATURAS REFERENTE AO ACERTO DE FATURAMENTO – DISCUSSÃO 

DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA AFERIÇÃO DO VALOR – 

RELIGAMENTO DO FORNECIMENTO SUSPENSO EM RAZÃO DESTE DÉBITO 

– DEFERIMENTO – SUSPENSÃO DOS TARDs – INDEFERIMENTO – 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA – 

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. A concessionária do serviço 

público não pode se valer do corte de energia para compelir o consumidor 

ao pagamento de fatura alusiva ao acerto de faturamento, sob pena de 

violação aos ditames do artigo 42 do CDC. Deve ser deferida a 

antecipação dos efeitos da tutela para obstar o corte no fornecimento do 

serviço de cunho essencial, quando em discussão os critérios adotados 

para aferição do valor correspondente ao refaturamento e para determinar 

o restabelecimento dos serviços interrompidos por estes débitos. (...).” 

(grifei) (TJ/MG, nº única: 0048378-04.2010.8.13.0000, Rel. Des. Afrânio 

Vilela, Dt julg. 01/06/10) Sendo assim, o corte no fornecimento de energia 

de elétrica, em virtude de faturas eventuais, emitidas em razão de 

consumo entendido pela requerida a maior, segundo orientação 

jurisprudencial, não deve prevalecer. O corte, somente seria possível nos 

casos de inadimplementos de conta regular, vencidas mês a mês, o que é 

questionado no caso dos autos. Assim, defiro parcialmente a tutela 

provisória de urgência suplicada na inicial, para determinar que a empresa 

ré abstenha-se efetuar suspender o serviço de fornecimento de energia 

elétrica vinculada à Unidade Consumidora nº6/134549-5, no que tange ao 

importe de R$2.415,24 (dois mil, quatrocentos e quinze reais e vinte e 

quatro centavos), valor este que corresponde à fatura referente 

maio/2018, com vencimento para o dia 30.05.2018, conforme documentos 

de (fl.21 – correspondência ID 14853199), bem como, obste-se e 

inscrever o nome e CPF da parte autora nos órgãos de restrição ao 

crédito, no que tange ao débito ora discutido, sob pena de aplicação de 

astreintes no importe de R$200,00 (duzentos reais) por dia de 

descumprimento limitando-se até a importância de R$3.000,00 (três mil 

reais), até ulteriores deliberações deste juízo. De outro norte, indefiro o 

pleito de inversão do ônus da prova requerido no segundo parágrafo de 

(fl.06 – correspondência ID 14852910, fl.05), eis que entendo, por ora, 

necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla 

defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do 

saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL 

TELECOM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. Não se afigurando a 

decisão hostilizada suscetível de causar à parte lesão grave ou de difícil 

reparação, impõe-se converter o recurso em agravo retido, a teor do 

disposto no art. 527, II do Código de Processo Civil, na redação da Lei nº 

11.187/2005. RECURSO CONVERTIDO EM AGRAVO RETIDO.” (TJ-RS - AI: 

70066999855 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 

06/12/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/12/2015) Em consonância com o disposto no Novo 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada 

no dia 27 de novembro de 2018, às 08:00 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. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 27 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em 

substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007090-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEIDE TEIXEIRA DE SOUZA TOZETI (AUTOR(A))

RENATO DIAS COUTINHO NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007090-26/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Luzineide Teixeira de Souza Dahmer. Réu: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. Vistos, etc. LUZINEIDE TEIXEIRA DE SOUZA 

DAHMER, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” em desfavor 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela de urgência, 

vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte autora em sua exordial que é 

consumidora de energia elétrica da Unidade Consumidora nº6/143267-3; 

que, a ré imputa-lhe no importe de R$6.339,10 (seis mil, trezentos e trinta e 

nove reais e dez centavos), valor este que corresponde à fatura 

referente junho/2018, com vencimento para o dia 30.08.2018, conforme 

documentos de (fl.20 – correspondência ID 14956151, fl.02); que, a 

referida fatura corresponde a recuperação de consumo, em conformidade 

com o documento de (fl.19 – correspondência ID 14956151). Ademais, não 

comprovara nos autos que se encontra adimplente com as demais faturas 

regulares da referida unidade consumidora, eis que ausente nos autos 

comprovante de quitação de débitos emitido pela empresa ré. Por 

derradeiro, a parte autora requer em sede de tutela provisória de urgência 

que a parte ré abstenha-se de efetuar a suspensão do serviço de 

fornecimento de energia elétrica, em razão do débito ora discutido, sob 

pena de aplicação de multa no importa de R$1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do item ‘b’ de (fl.10 – correspondência ID 14956143, fl.08). D E C I D 
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O: Considerando os documentos de (fl.13 e fls.16/18 – correspondência ID 

14956144, fl.02 e ID 14956149), hei por bem em deferir os benefícios da 

Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). O artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil, estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Conforme se depreende da ação proposta pela autora, vê-se 

que os elementos carreados ao ventre dos autos convencem o espírito do 

julgador do fato que se propõem. Assim, resta demonstrado, no caso 

vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de 

restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação 

de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a 

possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, 

decorrente do não uso do direito desde logo. Por outro lado, o deferimento 

do pedido, prejuízo algum acarretará à ré; entretanto, o mesmo não se 

pode dizer em relação à autora. Assim, analisando detidamente os autos, 

vislumbra-se que estão presentes os requisitos para deferimento da tutela 

antecipada, senão vejamos: A requerida, ao constatar a falha nos 

medidores de energia elétrica, e após realizar perícia unilateralmente, emite 

uma fatura com os valores que ela entende serem devidos, compelindo 

seu cliente ao seu pagamento, sob pena da suspensão do fornecimento 

de energia. Sabe-se que as concessionárias de serviço público, não 

podem se valer do corte de energia elétrica, com a finalidade de compelir 

os consumidores ao pagamento de faturas tidas como eventuais, que não 

retratam o consumo real de energia. Neste sentido é a jurisprudência do 

colendo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO 

PRETÉRITO. AUSENCIA DE INADIMPLEMENTO. CONSTRAGIMENTO E 

AMEAÇA AO CONSUMIDOR. CDC, ART. 42. 1. A Primeira Turma, no 

julgamento do Resp. 772.489/RS, bem como no AgRg no Ag 633.173/RS, 

assentou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento de energia elétrica por diferença de tarifa, a título de 

recuperação de consumo de meses, em face da essencialidade do 

serviço, posto bem indispensável à vida. (...).” ( REsp 756.591/DF, Rel. 

Min. Luiz Fux, 1º Turma, Dt julg. 04.05.06). E ainda: “EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA – CEMIG – CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL 

– INADIMPLENCIA DE FATURAS REFERENTE AO ACERTO DE 

FATURAMENTO – DISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA 

AFERIÇÃO DO VALOR – RELIGAMENTO DO FORNECIMENTO SUSPENSO 

EM RAZÃO DESTE DÉBITO – DEFERIMENTO – SUSPENSÃO DOS TARDs – 

INDEFERIMENTO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

PARCIALMENTE CONCEDIDA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. A 

concessionária do serviço público não pode se valer do corte de energia 

para compelir o consumidor ao pagamento de fatura alusiva ao acerto de 

faturamento, sob pena de violação aos ditames do artigo 42 do CDC. Deve 

ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela para obstar o corte no 

fornecimento do serviço de cunho essencial, quando em discussão os 

critérios adotados para aferição do valor correspondente ao 

refaturamento e para determinar o restabelecimento dos serviços 

interrompidos por estes débitos. (...).” (grifei) (TJ/MG, nº única: 

0048378-04.2010.8.13.0000, Rel. Des. Afrânio Vilela, Dt julg. 01/06/10) 

Sendo assim, o corte no fornecimento de energia de elétrica, em virtude de 

faturas eventuais, emitidas em razão de consumo entendido pela 

requerida a maior, segundo orientação jurisprudencial, não deve 

prevalecer. O corte, somente seria possível nos casos de 

inadimplementos de conta regular, vencidas mês a mês, o que é 

questionado no caso dos autos. Assim, defiro parcialmente a tutela 

provisória de urgência suplicada na inicial, para determinar que a empresa 

ré abstenha-se efetuar a suspensão do serviço de fornecimento de 

energia elétrica vinculada à Unidade Consumidora nº6/143267-3, no que 

tange ao importe de R$6.339,10 (seis mil, trezentos e trinta e nove reais e 

dez centavos), valor este que corresponde à fatura referente junho/2018, 

com vencimento para o dia 30.08.2018, conforme documentos de (fl.20 – 

correspondência ID 14956151, fl.02), até ulteriores deliberações deste 

juízo. Todavia, condiciono o cumprimento da tutela provisória de urgência à 

comprovação nos autos quitação das faturas compreendidas no período 

de agosto/2017 a agosto/2018, no prazo de (15) quinze dias, eis que o 

referido documento não fora carreado aos autos. Em consonância com o 

disposto no Novo Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 27 de novembro de 2018, às 10:30 

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. Intimem-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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005757-10.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO GOMES RODRIGUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, REQUERENDO O QUE ENTENDER 

DE DIREITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005101-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO VENTURINI LEITE (EXECUTADO)

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS BRASIL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MARINALDO VENTURINI LEITE (EXECUTADO)

DEBORA FELIX DE OLIVEIRA LEITE (EXECUTADO)

VANESSA DE AMORIM PINHEIRO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006733-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES (ADVOGADO(A))

WAVINTON JOSE SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMARES SALES TUNES (RÉU)

DIVINA SALES DE MOURA GOMES (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006733-46.2018.8.11.0003 Vistos etc. Após 

consulta no site do e. TJMT, constatou-se que houve o recolhimento das 

custas judiciais e da taxa judiciária em 21.08.2018. Entretanto, o autor não 

juntou aos autos os documentos comprobatórios. Assim, intime o 

requerente para trazer os referidos comprovantes de recolhimento acima 

mencionado, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. 

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006809-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WJR COMERCIO DE VEICULOS E PNEUS LTDA - ME (RÉU)

ROSANGELA SANTANA GARCIA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006809-70.2018.8.11.0003 Vistos etc. Após 
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consulta no site do e. TJMT, constatou-se que houve o recolhimento das 

custas judiciais e da taxa judiciária em 22.08.2018. Entretanto, o autor não 

juntou aos autos os documentos comprobatórios. Assim, intime o 

requerente para trazer os referidos comprovantes de recolhimento acima 

mencionado, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. 

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006836-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006836-53.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006901-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA CLARA QUINTANA (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO ORTOLAN SALES (REQUERENTE)

ANNA CLARA QUINTANA (REQUERENTE)

MARIA NEUZA SALLES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1006901-48.2018.8.11.0003 Vistos etc. As 

demandantes requerem a concessão da assistência judiciária, alegando 

não terem condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios. Dessa forma, determino que as demandantes tragam aos 

autos cópia de suas três últimas declarações do imposto de renda, 

comprovante de rendimento e/ou CTPS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Após, voltem-me 

conclusos. Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006889-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DE SOUZA (AUTOR(A))

HERRIGTHON MORBECK SANTOS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1006869-34.2018.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

pleiteia a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que o demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Intime-o ainda para que no mesmo prazo alhures 

concedido, informe o CEP do seu endereço e da parte ré, cumprindo assim 

as determinações constantes na Resolução nº. 021/2011/TP do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sob pena de indeferimento do pedido 

(art. 321, do CPC). Após, voltem-me conclusos. Rondonópolis-MT, 30 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007029-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA SEBASTIANA FERREIRA LIMA (AUTOR(A))

RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1007029-68.2018.8.11.0003 Vistos etc. I - A autora 

requer a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que a demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. II - Recentemente, o STF tem exigido a comprovação do 

pedido prévio administrativo de cobrança do seguro DPVAT, como 

condição para o ingresso com o pedido judicial (Recurso Extraordinário nº 

839.353/MA). III - Assim, intime-a para que no mesmo prazo alhures 

concedido, emende a inicial juntando cópia do pedido administrativo 

formulado perante a seguradora, inclusive com os documentos que o 

instruíram, sob pena de indeferimento da inicial, por ausência de interesse 

de agir, nos termos dos artigos 320 e 330, III, do CPC. IV - Após, voltem-me 

conclusos. Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007092-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (REQUERENTE)

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

CLAUDIA CAMILO COELHO (REQUERENTE)

OSORIO FLORES (REQUERENTE)

MONICA FLORES SCHENDROSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1007092-93.2018.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

Osório Flores informa na exordial estar aposentada, e requer a concessão 

da assistência judiciária, alegando não terem condições de pagar as 

custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, analisando 

os autos, determino que o requerente traga aos autos cópia de seu 

comprovante de rendimento, extrato de benefício previdenciário e/ou 

declaração do imposto de renda no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento do pedido nos termos do parágrafo único do art. 321, do 

CPC. Intime o requerente Affonso Flores Schendroski, em causa própria, 

para que junte aos autos cópia da declaração do imposto de renda, no 

mesmo prazo alhures concedido, sob pena de indeferimento do pedido. 

Após, voltem-me conclusos. Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1007086-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM (ADVOGADO(A))

SINDICATO SERV DA SAUDE E MEIO AMB DO EST MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO GERIR (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1007086.2018.8.11.0003 Vistos etc. SINDICATO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

devidamente qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

em face de ESTADO DE MATO GROSSO, também qualificado no processo. 

A parte autora requer a desistência da ação, tendo em vista que foi 

distribuída por equívoco pelo sistema PJE. Vieram-me os autos conclusos. 

É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção, não necessitando 

da anuência da parte contrária, tendo em vista que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Ex positis, homologo a desistência 

apresentada pela requerente, para os fins do art. 200, parágrafo único, do 
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Código de Processo Civil. Julgo extinta a presente ação nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Isento de custas e 

honorários advocatícios face a natureza da ação. Com a desistência do 

prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007041-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA (ADVOGADO(A))

SEGLOG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEVAN DE MELO FERRARI (RÉU)

ESTEVAN DE MELO FERRARI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1007041-82.2018.8.11.0003 Vistos etc. SEGLOG 

SEGURANÇA EKETRÔNICA LTDA ME, devidamente qualificada nos autos, 

ingressou com AÇÃO MONITÓRIA em face de ESTEVAN DE MELO 

FERRARI - ME, também qualificado no processo, visando receber débito 

resultante de títulos sem força executiva. Juntou os títulos e requer a 

citação da requerida para pagamento ou oferecimento de embargos. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

O pedido preenche os requisitos legais exigidos pelo artigo 700 do Novel 

CPC. Os documentos trazidos aos autos são títulos que não possui força 

executiva, emitidos pelo réu. O débito restou inequivocamente 

demonstrado. Os títulos não possuem as características de um título de 

crédito hábil para instruir o pedido de execução. É o que esclarece Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in “Novo Curso 

de Processo Civil”, 2ª edição, RT, pág. 232: In verbis O artigo 700 do 

NCPC, afirma que para ajuizar a ação monitória, é necessário que a parte 

possua nova escrita da obrigação, sem eficácia de título executivo. 

Obviamente, quem tem título executivo judicial não teria o menor interesse 

de valer-se de uma ação monitória para chegar ao mesmo tipo de título. 

Diante do exposto, defiro o pedido do autor. Expeça mandado monitório 

cientificando o requerido para pagamento do débito em 15 (quinze) dias, 

bem como dos honorários advocatícios que fixo em 5% sobre o valor da 

causa, conforme determina o art. 701, ‘caput’, do NCPC. Cite-o para, 

querendo, neste mesmo prazo oferecer embargos, independentemente de 

prévia segurança do Juízo, para discussão da dívida. O réu será isento do 

pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo (art. 

701, § 1º, do NCPC). Cientifique-o, ainda, que caso alegue que o autor 

pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o 

valor que entende correto, apresentando o demonstrativo de débito 

atualizado da dívida, conforme determina o § 2º, do art. 702, do CPC. 

Sendo apresentado embargos, intime-o o autor para responde-lo no prazo 

de 15 (quinze) dias . P.I. Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007042-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMANDANTE DO BATALHAO PM DE PROTECAO AMBIENTAL 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007042-67.2018.8.11.0003 Vistos etc. Proceda a 

v inculação desta documentação,  o  processo de nº . 

1000141-20.2017.8.11.0003. Rondonópolis-MT, 27 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007056-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO GARCIA PERES (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS (ADVOGADO(A))

RICARDO ALVES ATHAIDE (ADVOGADO(A))

ANSELMO SEGATO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONES REGIS SEGATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1007056-51.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

exequente por meio de seu patrono constituído nos autos para emendar a 

inicial, especificamente para informar o CEP do endereço da parte ré 

cumprindo assim as determinações constantes na Resolução nº. 

021/2011/TP do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no prazo de 

15 (quinze) dias sob pena de indeferimento do pedido (art. 321, do CPC). 

Intime-o ainda, para que no mesmo prazo alhures concedido junte os autos 

o comprovante de recolhimento das custas processuais e taxas 

judiciárias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Após, 

voltem-me conclusos. Cumpra. Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007075-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. A. S. (AUTOR(A))

NATALY CRISTINI DE ARAUJO SHIMIZU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLELMA ROCHA DE ARAUJO OAB - 000.730.891-41 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ÀRVIDAS KUSCINSKAS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1007075-57.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Considerando que a lide tem interesse de menor, dê-se 

vista ao representante do Ministério Público. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007129-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO LEITE (REQUERENTE)

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007129-23.2018.8.11.0003 Vistos etc. 

Recentemente, o STF tem exigido a comprovação do pedido prévio 
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administrativo de cobrança do seguro DPVAT, como condição para o 

ingresso com o pedido judicial (Recurso Extraordinário nº 839.353/MA). 

Assim, intime o autor para emendar a inicial instruindo-a com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, qual seja, cópia do 

pedido administrativo formulado perante a seguradora, inclusive com os 

documentos que o instruíram, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, por ausência de interesse de agir, nos termos dos 

artigos 320 e 330, III, do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 30 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007033-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO DE CARVALHO RIBEIRO (REQUERENTE)

BLAIRO BORGES MAGGI (REQUERENTE)

LUCIA BORGES MAGGI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENEZIO CIBULSKI (REQUERIDO)

MARIA INES CIBULSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº. 1007033-08.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime os 

requerentes na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007037-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA (AUTOR(A))

Sirléia Strobel (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS TOBIAS SOBRINHO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº. 1007037-45.2018.8.11.0003 Vistos etc. Recebo a 

emenda a inicial na forma apresentada no Id. 14910070. Retifique a 

autuação do valor da causa no campo “dados do processo”, para que 

conste o valor de R$ 16.317,23 (dezesseis mil trezentos e dezessete 

reais e vinte e três centavos). Intime o requerente na pessoa do patrono 

constituído para emendar a inicial, juntando aos autos o comprovante de 

recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007051-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LOURENCO GOMES (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE OLIVEIRA DIAS (AUTOR(A))

RICHARDSON MARCELO FREDDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS JOSE DE QUEIROZ (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007051-29.2018.8.11.0003 Vistos etc. I - Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita. I – Intime o advogado subscritor 

da exordial, para regularizar a sua representação, com relação aos 

menores Pablo Kauan Alves de Oliveira e Allyson Kaue Alves de Oliveira, 

eis que não costa aos autos, qualquer substabelecimento ao mesmo. III – 

Após, voltem-me conclusos. Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007148-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFFO MENEZES NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007148-29.2018.8.11.0003. Vistos etc. I - Cumpra da forma 

deprecada, servindo a presente como mandado. II - Após, observadas as 

formalidades legais, devolva com as nossas homenagens, procedendo a 

baixa e anotação necessária. Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006312-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TALIA RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

DANILO RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002616-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

LUIZ FILIPE GUEDES LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002616-12.2018.8.11.0003. Vistos etc. Intime o autor para 

que proceda a devolução dos documentos e objetos pessoais, porventura 

existentes dentro do veículo apreendido no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos para prolação da sentença. Cumpra. Rondonópolis - MT, 

30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001085-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SANCHEZ (AUTOR(A))

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (RÉU)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (RÉU)

ARINILSON GONCALVES MARIANO (ADVOGADO(A))

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001085-85.2018.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 - Intime as 

requeridas para manifestar acerca do documento juntado na impugnação 

a contestação no prazo de 05 (cinco) dias. 2.0 - O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 
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Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC, bem como apreciar as questões preliminares 

arguidas na peça defensiva. Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 30 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007510-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES (ADVOGADO(A))

HELDER DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (RÉU)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (RÉU)

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007510-65.2017.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC, bem como apreciar as questões preliminares 

arguidas na peça defensiva. Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 30 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1006879-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE 

(ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENILDA (ORDENADO)

JOSE CARLOS DA SILVA (ORDENADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006879-87.2018.8.11.0003. Vistos etc. I - Cumpra da forma 

determinada na missiva, servindo a presente como mandado. II - Após, 

observadas as formalidades legais, devolva com as nossas homenagens, 

procedendo a baixa e anotação necessária. Rondonópolis - MT, 30 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1005174-25.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR (ADVOGADO(A))

UNIAO ESPORTE CLUBE DE RONDONOPOLIS (RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005174-25.2016.8.11.0003. Vistos etc. Torno sem efeito a 

decisão do Id. 14857646, vez que lançada equivocadamente, pelo que 

determino seu sigilo para evitar tumulto processual. Intime a parte 

requerida para comprovar o cumprimento do acordo formalizado nos autos 

no prazo de 10 (dez) idas. Cumpra. Rondonópolis – MT, 30 de agosto de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003079-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA CURY MUSSI (REQUERENTE)

MARILENE CURY MUSSI KIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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: 1002239-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE PEREIRA MALTA (ADVOGADO(A))

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (AUTOR(A))

JOSE VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE (ADVOGADO(A))

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSYKA DA CUNHA CARVALHO (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº15083171
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001403-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

ANDRE ROCHA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO (ADVOGADO(A))

ANDERSON ROCHA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL NEVES DA SILVA MACEDO (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº15083800

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006731-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

ROSALVO DOS SANTOS SALLES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. L. ANGHINONI - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº15084511

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005800-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE DO CARMO CESAR DE SOUZA (EXECUTADO)

SOLANGE DO CARMO CESAR DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003019-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE (AUTOR(A))

VANDERLEI CHILANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003019-78.2018.8.11.0003. Vistos etc. I – Mantenho a 

decisão já proferida nos autos (Num. 14710712) pelos seus próprios 

fundamentos, devendo a parte interessada valer-se dos meios 

processuais próprios para sua modificação. II – Intime. Rondonópolis-MT, 

30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001497-84.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

SINOMAR LOPES DE PAULA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001497-84.2016.8.11.0003. Vistos etc. Indefiro o pedido de 

suspensão na forma pleiteada pelo patrono do autor no Id 14537614, vez 

que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 

313 e 921, do CPC. Intime. Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005426-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA APARECIDA DA SILVA ANDRADE (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005426-28.2016.8.11.0003. Vistos etc. Considerando que 

as tentativas de citação da requerida restou infrutífera e a autora não 

logrou êxito em localizar o atual paradeiro do mesmo, hei por bem deferir a 

citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 246, 

IV, 256, II e 257, III, do CPC, observando que a credora é beneficiária da 

justiça Gratuita. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 

30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010025-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE DOURADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIOMAR MARIA CARNAIBA (RÉU)

Outros Interessados:

Célio Keiji Ide (CONFINANTES)

Deusa Pereira de Oliveira (CONFINANTES)

Marcos Alves de Souza (CONFINANTES)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1010025-73.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime a autora pra 

manifestar acerca dos termos da certidão constante do Num. 14860909, 

bem como para declinar o atual endereço dos confinantes Célio Keiji Ide e 

Deusa Pereira de Oliveira, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005479-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005479-09.2016.8.11.0003. Vistos etc. O autor ingressou 

com a presente demanda e dentre outros pedidos visa a declaração da 

inexistência/rescisão do contrato de empréstimo formalizado no valor de 

R$ 681,25, onde apenas foi creditado o valor de R$ 260,00 e mesmo assim 

o valor da parcela tem sido descontado de seu benefício. Na peça 

defensiva o banco requerido arguiu que o desconto do valor de R$ 

421,25, que seria creditado ao autor, ocorreu para liquidação do 

refinanciamento de empréstimo anterior. Visando buscar a verdade real 

dos fatos, converto o julgamento em diligência e determino que no prazo 

de 15 (quinze) dias: a) O autor traga os extratos de rendimentos/relação 

detalhada dos créditos emitidos pelo INSS do período de abril/2014 a 

maio/2016. b) O requerido junte cópia dos contratos sob os nº 674141789, 

801615260 e 806140463; os comprovantes de pagamento/crédito dos 

valores financiados em conta bancária em nome do autor; do contrato de 

compra da dívida do autor junto ao Banco BMC S.A com o respectivo 

comprovante de quitação do contrato nº 801615260 e, 

autorização/contrato do autor referente as renovações, se existente. 

Vindo as informações, dê-se vista as partes e, após voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 30 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1007984-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA ARAUJO MACHADO DE SOUSA (AUTOR(A))

AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007984-36.2017.8.11.0003. Vistos etc. Analisando o 

documento “recurso administrativo” elaborado pela autora e protocolado 

junto a ré em 07.06.2017 (Id. 10264421), observa-se que a demandante 

declina que não reside no imóvel, objeto da lide, e que o mesmo é 

destinado a locação. Assim, determino que a autora traga aos autos os 

contratos de locação firmados no período de setembro/2016 a 

dezembro/2017, informando se havia ou não morador na época em que 

ocorreu o corte do fornecimento de energia, bem como junte as faturas 

com vencimentos nos meses de setembro/2016 a agosto/2017 para 

identificar o dados do consumo, no prazo de 05 (cinco) dias. Ainda, no 

mesmo prazo supra, deverá a demandante manifestar acerca dos 

documentos juntados pela requerida nos Id’s. 12895638, 12895648, 

12895651, 12895658, 12895668, 12895676, 12895687 e 12895695. Após, 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 30 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006081-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GD COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA (EXEQUENTE)

Sirléia Strobel (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON GENTIL GALLETI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000254-08.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000254-08.2016.8.11.0003. Vistos etc. Cumpra a Sra. 

Gestora o item “3.0” da decisão proferida no Id. 12746013, no tocante a 

intimação pessoal da devedora em relação a obrigação de fazer fixada na 

r. sentença. Expeça alvará para levantamento do valor de R$ 552,25 

(quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) e seus 

acréscimos em favor do credor na conta bancária declinada no Id. 

14736876. Intime o exequente para informar se há valores pendentes de 

recebimento, juntando eventual demonstrativo de débito remanescente 

e/ou se os depositados nos autos satisfazem a obrigação, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005754-55.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES (ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN (ADVOGADO(A))

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COFCO FERTILIZANTES S.A. (RÉU)

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (RÉU)

VANDERLEI CHILANTE (ADVOGADO(A))

ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005754-55.2016.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 30 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002079-84.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA ROBERTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

GTL TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRO PECUARIA DE ARAXA LTDA (REQUERIDO)

MASTER BR FOODS IND. E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

GALVAO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. (REQUERIDO)

EDMAR PORTO SOUZA (ADVOGADO(A))

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DAYENE CRISTINA GOULART (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002079-84.2016.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 
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das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 30 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009177-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

EMANOEL MARCOS GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1009177-86.2017.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 - Intime o banco 

requerido para que traga cópia legível do contrato, objeto da lide, sob os 

Num. 11628855 - Pág. 1/4, Num. 11628857 - Pág. 1/2 e Num. 11628868 - 

Pág. 1/7, bem esclareça quais as despesas se referem o desconto do 

valor de R$ 1.576,89, no prazo de 05 (cinco) dias. 2.0 – Em relação a 

manifestação da empresa Companhia de Seguros Aliança do Brasil, 

observa-se que trata-se de pessoa estranha a lide, vez que a demanda 

foi proposta em face de Banco do Brasil S.A e não houve qualquer pedido 

de intervenção de terceiros na peça defensiva, não havendo motivo para 

sua manifestação nos autos. 3.0 - Tendo em vista que o artigo 139, II, do 

CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer tempo a tentativa 

de autocomposição entre as partes, e tendo em vista a controvérsia 

constante nos autos, designo o dia 16 de outubro de 2018 às 17h00 para 

audiência de conciliação. Intime as partes, na pessoa dos seus 

respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de poderes 

para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de seus 

constituintes. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005719-95.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

ALM COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003628-32.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTOS LEITE DA SILVA - ME (AUTOR(A))

JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003628-32.2016.8.11.0003. Vistos etc. I – Tendo em vista 

que o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a 

qualquer tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, e tendo em 

vista a controvérsia constante nos autos, designo o dia 16 de outubro de 

2018 às 15h00 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na 

pessoa dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, 

munidos de poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes 

acompanhados de seus constituintes. III – Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002185-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO (ADVOGADO(A))

JOSE FELIPE MESSIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002185-46.2016.8.11.0003. Vistos etc. Para melhor 

elucidação dos fatos, converto o julgamento em diligência e determino que 

o autor traga aos autos a fatura no valor de R$ 2.923,88, com vencimento 

em 23.06.2016, para verificar quais os valores foram lançados na mesma, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Intime. Rondonópolis-MT, 30 

de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004292-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DONIZETE BEATO (EXEQUENTE)

PRISCILA BOLINA PELLINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004292-92.2018.8.11.0003. Vistos etc. Sobre a 

manifestação da devedora no Id. 14475446 e documentos que a instruem, 

diga o exequente em 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Intime. 

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001720-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID BACHICURE (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001720-03.2017.8.11.0003. Vistos etc. Considerando que 

as tentativas de citação do requerido restou infrutífera e a autora não 

logrou êxito em localizar o atual paradeiro do mesmo, hei por bem deferir a 

citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 246, 

IV, 256, II e 257, III, do CPC, observando que a credora é beneficiária da 

justiça Gratuita. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 
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30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004541-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASCOAL MARINO NETO (EXECUTADO)

BRUNO GARCIA PERES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004541-14.2016.8.11.0003. Vistos etc. Defiro a tentativa de 

localização de bens em nome devedor Pascoal Marino Neto, sob o CPF nº 

898.486.591-53, pelo Sistema Renajud, procedendo o bloqueio da 

transferência nos veículos existentes. Cumprida a determinação judicial 

com a efetivação de bloqueio de veículos, intime as partes, na pessoa de 

seus patronos constituídos, via DJE, para manifestação em 05 (cinco) 

dias. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 30 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005103-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA (ADVOGADO(A))

GABRIELA ALVES SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005103-86.2017.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 30 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002477-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

CELSINA PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Código nº 1002477-31.2016.8.11.0003. Vistos etc. Considerando que em 

caso de acolhimento dos embargos declaratórios opostos pela 

embargante/requerente (Id. 14627674), implicará na modificação da 

decisão recorrida, intime o embargada/requerida, na pessoa de seu 

patrono constituído para, querendo, manifestar no prazo 05 (cinco) dias, 

nos termos do artigo 1.023, §2º, do CPC. Após, voltem-me conclusos. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 30 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002753-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

FABIANA LOURENCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002753-91.2018.8.11.0003. Vistos etc. Ante a arguição que 

o ingresso a Rede Telexfree ocorreu por meio de bônus de terceiro, intime 

a credora para apontar/qualificar quem é o terceiro, demonstrando que 

aquele era divulgador e comprovar que pagou ao terceiro pelo uso do 

crédito do mesmo e/ou houve a transferência de créditos dentro da rede, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, por 

ausência de comprovação de vínculo entre as partes. Após, conclusos. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 30 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006021-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BARCELOS FILHA (ADVOGADO(A))

JOSE MACIEL DE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006021-90.2017.8.11.0003. Vistos etc. Defiro os benefícios 

da assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os 

requisitos legais. Cite os executados para apresentarem defesa, 

querendo, no prazo legal. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis - MT, 30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000464-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

EDSON ESTEVAO REY MOLINA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAB MÓVIES (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000464-25.2017.8.11.0003. Vistos etc. Considerando que 
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as tentativas de citação da requerida restou infrutífera e o autor não 

logrou êxito em localizar o atual paradeiro do mesmo, hei por bem deferir a 

citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 246, 

IV, 256, II e 257, III, do CPC, observando que o demandante é beneficiário 

da justiça Gratuita. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis - 

MT, 30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001789-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PASQUALI PARISE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA APARECIDA ABILIO DE SOUZA (REQUERIDO)

IGOR GIRALDI FARIA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001789-35.2017.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita a requerida, haja vista estarem presentes os 

requisitos legais, e os documentos constante nos autos comprovam a 

hipossuficiência do espólio. Considerando que houve a apresentação de 

contestação com pedido de reconvenção, tendo inclusive o autor 

apresentado impugnação e contestação a reconvenção, especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra. Intime. Rondonópolis - MT, 30 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001784-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001784-76.2018.8.11.0003. Vistos etc. Analisando os 

autos, observa-se que o autor declarou na exordial, procuração e 

declaração de pobreza que reside na Comarca de Pedra Preta/MT; consta 

no B.O. que o acidente se deu na ponte do Rio Sucuri. Na peça defensiva, 

a requerida arguiu em sede de preliminar que o comprovante de residência 

esta em nome de terceiro, ferindo os requisitos para fixação da 

competência prevista no artigo 53, V, do CPC. Na impugnação o 

demandante arguiu que renunciou ao foro especial do artigo 53, propondo 

a ação no domicílio do réu que seria a Comarca de Cuiabá/MT, nos termos 

da Súmula 540 do STJ. Assim, com o fito de evitar a chamada decisão 

surpresa (art. 10, do CPC), faculto ao autor o prazo de 15 (quinze) dias, 

para juntar o comprovante de residência em seu nome, bem como 

comprovar a qual Comarca (Rondonópolis ou Pedra Preta) pertence o local 

do acidente (Ponto do Rio Sucuri). Vindo a documentação, dê-se vista a 

requerida para manifestação em 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004887-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI TEIXEIRA MARTINS (AUTOR(A))

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004887-28.2017.8.11.0003. Vistos etc. Para melhor 

elucidação dos autos, bem como para evitar o enriquecimento sem causa, 

converto o julgamento em diligência e determino que no prazo de 10 (dez) 

dias: I – O requerido traga a microfilmagem legível do cheque, objeto da 

lide, representado pelo nº 004283; II – A requerente esclareça se houve 

ou não a devolução do valor de R$ 400,00, pela empresa recebedora do 

cheque – FAAN Vestsul Maringá/PR (Num. 9128669 - Pág. 2), devendo 

juntar documento comprobatório de tal ressarcimento e/ou evento crédito. 

Vindo as informações, dê-se vista as partes. Após, conclusos. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005803-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES (ADVOGADO(A))

CLEIA MARIMONIA SOUZA FERNANDES (REQUERENTE)

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005803-28.2018.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 30 

de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006434-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEYSSON FERREIRA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT (ADVOGADO(A))

PETROVINA SEMENTES LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO PAULO AIMI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003939-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON VITOR SCHEFFER (ADVOGADO(A))

VANESSA CRISTINA BAZAN FRANCESCHINI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS 

DAS CIENCIAS E DAS ARTES DO CENTRO OESTE DO BRASIL LTDA (RÉU)

THIAGO MENDONCA PAULINO (ADVOGADO(A))

GUILHERME FERREIRA DE BRITO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003939-86.2017.8.11.0003. Vistos etc. Ante a 

concordância do réu em relação aos valores consignados nos autos, 

determino a expedição de alvará para levantamento do saldo existente na 

conta única (extrato anexo), referente ao pagamento das parcelas nº 18 a 

36, perfazendo o quantum de R$ 27.627,58 (vinte e sete mil, seiscentos e 

vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos) e eventuais acréscimos, na 

conta bancária indicada no Num. 11636022 - Pág. 1. Intime o demandado 

para juntar o extrato do contrato sob o nº 2015500681, informando se há 

saldo devedor pendente e/ou se o valor levantado satisfaz a integralidade 

do contrato, no prazo de 05 (cinco) dias. Havendo saldo remanescente, 

intime a autora para depósito em 05 (cinco) dias, bem como para juntar o 

extrato atualizado do SPC/SERASA. Após, voltem-me conclusos. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis – MT, 30 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1010120-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICHARDSON MARCELO FREDDO (ADVOGADO(A))

FABIO FERNANDO MENEZES (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1010120-06.2017.8.11.0003. Vistos etc. Oficie a conta única 

do e. TJMT para que proceda a vinculação do valor depositado no Id. Num. 

11078964 - Pág. 3, ao presente feito. Após a vinculação da quantia, 

voltem-me conclusos para sentença. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis – MT, 30 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005792-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE (EXECUTADO)

ARISTOTELES CADIDE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005792-96.2018.8.11.0003 Vistos etc. I - Cite o 

executado para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo 

os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários 

serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os 

mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução 

levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento 

do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, 

proceda a penhora e avaliação de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. IV – Se o devedor não for encontrado no 

momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias 

seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, 

deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – 

Formalizada a constrição judicial, caso o executado não esteja presente 

no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído e não 

havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, 

preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a 

penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for. VI – 

Cientifique o devedor que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VII – 

Caso o executado reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o 

parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor da execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, 

pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC). Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. VIII – 

Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis – MT, 30 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005566-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROSSATO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E 

PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1005566-91.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis – 

MT, 30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005702-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ROBERSON ROTTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN MOURA E SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1005702-88.2018.8.11.0003 Vistos etc. ROBERSON 

ROTTA, devidamente qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO 

MONITÓRIA em face de ESTEVAN LILIAN MOURA E SILVA, também 

qualificada no processo, visando receber débito resultante de títulos sem 

força executiva. Juntou os títulos e requer a citação da requerida para 

pagamento ou oferecimento de embargos. Vieram-me os autos conclusos. 

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. O pedido preenche os requisitos 

legais exigidos pelo artigo 700 do Novel CPC. Os documentos trazidos aos 
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autos são títulos que não possui força executiva, emitidos pelo réu. O 

débito restou inequivocamente demonstrado. Os títulos não possuem as 

características de um título de crédito hábil para instruir o pedido de 

execução. É o que esclarece Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero, in “Novo Curso de Processo Civil”, 2ª edição, 

RT, pág. 232: In verbis O artigo 700 do NCPC, afirma que para ajuizar a 

ação monitória, é necessário que a parte possua nova escrita da 

obrigação, sem eficácia de título executivo. Obviamente, quem tem título 

executivo judicial não teria o menor interesse de valer-se de uma ação 

monitória para chegar ao mesmo tipo de título. Diante do exposto, defiro o 

pedido do autor. Expeça mandado monitório cientificando o requerido para 

pagamento do débito em 15 (quinze) dias, bem como dos honorários 

advocatícios que fixo em 5% sobre o valor da causa, conforme determina 

o art. 701, ‘caput’, do NCPC. Cite-o para, querendo, neste mesmo prazo 

oferecer embargos, independentemente de prévia segurança do Juízo, 

para discussão da dívida. O réu será isento do pagamento de custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo (art. 701, § 1º, do NCPC). 

Cientifique-o, ainda, que caso alegue que o autor pleiteia quantia superior 

à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, 

apresentando o demonstrativo de débito atualizado da dívida, conforme 

determina o § 2º, do art. 702, do CPC. Sendo apresentado embargos, 

intime-o o autor para responde-lo no prazo de 15 (quinze) dias . P.I. 

Rondonópolis – MT, 30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001338-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA MEDEIROS (AUTOR(A))

SABRINA MEDEIROS DA CUNHA (AUTOR(A))

DUILIO PIATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001338-10.2017.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista que 

a autora pleiteia sua cota-parte do seguro em razão do falecimento de sua 

genitora e, considerando que houve formalização de acordo com o 

padrasto da demandada, na qualidade de 2º beneficiário do seguro, 

conforme consta do documento no Num. 10538989 - Pág. 4/6 (ref. 

processo código nº 821884), intime as partes para informarem se há 

possibilidade de composição amigável e, em sendo o caso juntem os 

termos do acordo para homologação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Havendo o decurso do prazo com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. Cumpra. Rondonópolis – MT, 30 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004954-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANTONIO LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

ARMANDO NUNES MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI OLIVEIRA GOUVEIA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004954-56.2018.8.11.0003 Vistos etc. PEDRO 

ANTÔNIO LOPES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, ingressou 

com AÇÃO MONITÓRIA em face de ROSELI OLIVEIRA GOUVEIA, também 

qualificados no processo, visando receber débito resultante de títulos sem 

força executiva. Juntou os títulos e requer a citação da requerida para 

pagamento ou oferecimento de embargos. Vieram-me os autos conclusos. 

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. O pedido preenche os requisitos 

legais exigidos pelo artigo 700 do Novel CPC. Os documentos trazidos aos 

autos são títulos que não possui força executiva, emitidos pelo réu. O 

débito restou inequivocamente demonstrado. Os títulos não possuem as 

características de um título de crédito hábil para instruir o pedido de 

execução. É o que esclarece Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero, in “Novo Curso de Processo Civil”, 2ª edição, 

RT, pág. 232: In verbis O artigo 700 do NCPC, afirma que para ajuizar a 

ação monitória, é necessário que a parte possua nova escrita da 

obrigação, sem eficácia de título executivo. Obviamente, quem tem título 

executivo judicial não teria o menor interesse de valer-se de uma ação 

monitória para chegar ao mesmo tipo de título. Diante do exposto, defiro o 

pedido do autor. Expeça mandado monitório cientificando o requerido para 

pagamento do débito em 15 (quinze) dias, bem como dos honorários 

advocatícios que fixo em 5% sobre o valor da causa, conforme determina 

o art. 701, ‘caput’, do NCPC. Cite-o para, querendo, neste mesmo prazo 

oferecer embargos, independentemente de prévia segurança do Juízo, 

para discussão da dívida. O réu será isento do pagamento de custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo (art. 701, § 1º, do NCPC). 

Cientifique-o, ainda, que caso alegue que o autor pleiteia quantia superior 

à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, 

apresentando o demonstrativo de débito atualizado da dívida, conforme 

determina o § 2º, do art. 702, do CPC. Sendo apresentado embargos, 

intime-o o autor para responde-lo no prazo de 15 (quinze) dias . Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita. P.I. Rondonópolis – MT, 30 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000890-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIA VALENTIM DE LIMA (REQUERIDO)

CARLOS NAVES DE RESENDE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000890-37.2017.8.11.0003. Vistos etc. A requerida quando 

da apresentação do pedido de purgação da mora pleiteou os benefícios da 

Justiça Gratuita, alegando não ter condições de pagar as custas e 

despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento. Entretanto, não 

trazou aos autos documento que comprove a alegada hipossuficiência. 

Assim, intime-a para comprovar que preenche os pressupostos legais 

para a concessão da assistência judiciária gratuita, juntando comprovante 

de rendimento e/ou a última declaração de Imposto de Renda, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito. Após, conclusos. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 30 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001321-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS (ADVOGADO(A))

ELIETE CALDEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001321-37.2018.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 
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acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 30 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002370-84.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEURI LUIZ PIGATTO FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO FIBRA SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DERLEY FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002370-84.2016.8.11.0003. Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do pedido em 

cumprimento de sentença. Intime a parte executada via ARMP, para 

pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da 

incidência da multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), nos termos dos artigos 513, §2º, II e 523, §1º, do 

CPC. Decorrido o prazo sem o pagamento do débito, atualize-o com a 

incidência da multa e honorários acima fixados. Expeça mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

crédito e caso necessário, voltem-me conclusos. Efetuado o pagamento 

parcial do débito, o valor da multa e dos honorários advocatícios incidirão 

sobre o saldo remanescente. Após o decurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo, o 

devedor apresente impugnação, nos termos do artigo 525, do CPC. 

Formalizada a constrição judicial, intime o devedor, por meio de seu 

patrono constituído e caso não possua, intime-o via ARMP. Intime. Cumpra. 

Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002890-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE RAMIRO ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

LUCILEIDE OLIVEIRA BARBOSA (EXEQUENTE)

JANAINA EMANUELE MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR DE SOUZA SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001979-32.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA NOGUEIRA SANTOS (REQUERENTE)

DIVINO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

IVANETE NOGUEIRA SANTOS (REQUERENTE)

LARISSA DE OLIVEIRA SANTOS PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS (ADVOGADO(A))

ZANILDO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001979-32.2016.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista a 

declaração do requerido que efetuava o pagamento dos aluguéis ao 

cônjuge da autora Edna Maria Nogueira Santos, intime as autoras para 

juntarem planilha pormenorizada identificando os aluguéis em atraso, 

observando os valores consignados nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias. No mesmo prazo supra, informem as partes se há possibilidade de 

acordo e, em sendo o caso juntem os termos para posterior homologação. 

Após, conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 30 de agosto de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 771053 Nr: 2705-57.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME VANSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOARINA PATRICIA 

PINHEIRO, para devolução dos autos nº 2705-57.2015.811.0003, Protocolo 

771053, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448002 Nr: 3181-37.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BUSINNES GROUP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR MOREIRA JARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA NAHIME ASTOLPHO - 

OAB:12131

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KARINE FAGUNDES 

GARCIA DUARTE ALVES PINTO, para devolução dos autos nº 

3181-37.2011.811.0003, Protocolo 448002, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 771059 Nr: 2709-94.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME VANSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOARINA PATRICIA 

PINHEIRO, para devolução dos autos nº 2709-94.2015.811.0003, Protocolo 

771059, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735759 Nr: 15255-55.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOBRASSAN LOGÍSTICA TRANSPORTE LTDA 

- EPP, MARIA ARLINDA CORREA, JOSELITO ARLINDO CORREA, ELISA 
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BUSANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMIR BARSALINI - 

OAB:20591/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DICLEIA FERREIRA 

ROCHA DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

15255-55.2013.811.0003, Protocolo 735759, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415886 Nr: 11546-85.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA RIBEIRO DA SILVA, JUCELINO 

CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:OAB/MT13877, MARCIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 

OAB:11911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PATRÍCIA SILVA 

SOUZA, para devolução dos autos nº 11546-85.2008.811.0003, Protocolo 

415886, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818038 Nr: 2245-36.2016.811.0003

 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: ALBERTO ALVES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO 

ROBERTO DIAS, para devolução dos autos nº 2245-36.2016.811.0003, 

Protocolo 818038, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433616 Nr: 2281-88.2010.811.0003

 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: LIBERTI RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA ROSELEIDE 

MARTINELLI DE MENDONÇA, para devolução dos autos nº 

2281-88.2010.811.0003, Protocolo 433616, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 811051 Nr: 18248-03.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA VISTAS DA PROPOSTA DO PERITO Á 

FL. 88, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 436307 Nr: 4975-30.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:PR/51.792, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - OAB:MT/10.931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 813255 Nr: 635-33.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA ME, MARCOS ANTONIO DA COSTA, 

GRACIELA METELLO DE OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 800542 Nr: 14625-28.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. W. FERREIRA DE FARIAS - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMAR RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- - OAB: 5152-A/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 426995 Nr: 9170-92.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX VARAO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDETEC FUNDACAO DE APOIO A 

EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS FORMIGA 

JUNIOR - OAB:5645

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, BEM COMO REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 451400 Nr: 6579-89.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMARA TERESINHA ALVES ABRANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CABETTE DE ANDRADE 

- OAB:9889-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IBIRACI NASCIMENTO DA 
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SILVEIRA - OAB:12788-A/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 783467 Nr: 7587-62.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 425528 Nr: 7671-73.2009.811.0003

 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): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MACHADO 

MARDINE SANTANA - OAB:OAB/MT 17297

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA VISTAS DOS CÁLCULOS FL. 

199, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 816684 Nr: 1798-48.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO XAVIER ORMOND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 418424 Nr: 844-46.2009.811.0003

 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: MARIA AUXILIADORA DE SOUZA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AFIF YOUSSEF MERHI, IVANEY 

CORREA DA SILVA, ELIETE FERNANDES DOS SANTOS SILVA, MACIEL 

FERNANDES DA SILVA, ABEL ADRIANO FERREIRA, ROSELI FERNANDES 

DA SILVA, IOLANDA ROMAO FERREIRA, ROSENIR FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, BEM COMO REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 729736 Nr: 10383-94.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES LEONIR KOLLN, LARI KOLLN, ALCIDO 

NILSON, TEREZINHA GENTIR KOLLN, HOJE TRANSPORTES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, LOUISE RAINES PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA, 

ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO 

SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 793471 Nr: 11653-85.2015.811.0003

 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: NILSON GONÇALVES DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA DO BRASIL S/A - VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13.333

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO RETORNO DOS AUTOS DO 

EGRÉGIO TJMT E MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. 

DECORRIDO O PRAZO, SEM MANIFESTAÇÃO, OS AUTOS SERÃO 

ENCAMINHADOS AO ARQUIVO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 747342 Nr: 6365-93.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAVINTON JOSE SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA S/A - COMPANHIA DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANTOVANI - 

OAB:16955/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA 

PRECATÓRIA DE FLS. 181/199 E MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 429324 Nr: 11413-09.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE GONÇALVES JOVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43.621-RS, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:OAB/MT13994A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT8184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 84/2014-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NÃO SENDO 

SUFICIENTE PARA ESSE FIM MERO PEDIDO DE VISTA OU NOVO 

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 345486 Nr: 978-15.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO LONARDONI JUNIOR, ARLINDO 

LONARDONI, LUZIA LONARDONI, SILVERIO JOSE LONARDONI, SANDRA 

MARA SCHMULER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO CRISTIANO PIATO - 
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OAB:MT/7.172

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DA CERTIDÃO DE FLS. 

528, A SEGUIR TRANSCRITA: Certifico que o pagamento efetuado à fls. 

527 nos presentes autos pertence ao Funajuris e não é o pagamento de 

diligência do Sr Oficial de Justiça , motivo pelo qual deverá recolher a 

diligência corretamento para cumprimento do mandado.BEM COMO PARA 

QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL 

DE JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 288579 Nr: 3069-83.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAUJO E MORAES LTDA CENTER FREIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT

 INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE FLS. 403, 

DO CRI LOCAL, PARA PROVIDÊNCIAS, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 896840 Nr: 4281-80.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA MARIA DA SILVA GONÇALVES, 

VALDIRENE GONÇALVES SPLENDOR, AFONSO DA SILVA, ANALIA JOSE 

DA SILVA, JOSE NILSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MARTINS 

GONÇALVES - OAB:46325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO DR FERNANDO MARTINS GONÇALVES , ADVOGADO DA 

PARTE AUTORA, para manifestar acerca da certidão de de fls. 141 a 

seguir transcrita: "Certifico que em contato verbal com o Sr Oficial de 

Justiça desta Comarca o mesmo informou que o endereço da Fazenda 

Michelin fornecido nos autos pertence a Jurisdição da Comarca de 

Itiquira-MT.", NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 388429 Nr: 2116-46.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REPSOL YPF DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR REDE DIESEL LTDA, EDER LINCOLN 

FORTE, CINARA PRADOS FORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Certifico que examinando os autos mais detidamente, bem como em 

consulta ao Sistema Apolo, verifica-se que o patrono dos executados não 

foi intimado da decisão de fls. 439/441 até a presente data. Assim, 

impulsiono os autos para intimação do patrono dos devedores para ciência 

e manifestação sobre a decisão de fls 439/441, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 751925 Nr: 8720-76.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMOS E ARAUJO LTDA- EPP, PAULO 

RAMOS, MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE LOPES RODRIGUES 

PUGAS - OAB:12.670/MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA DA CERTIDÃO DE FLS. 

157, A SEGUIR TRANSCRITA:" Certifico que o comprovante de diligência 

recolhida à fls. 155 é inferior ao valor do bairro do endereço constante 

nos autos, motivo pelo qual deverá recolher a diligência corretamente para 

cumprimento do mandado.BEM COMO PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 417437 Nr: 13061-58.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACNDS, BHNDS, LAURA CRISTINA NEVES BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA SEMENTES TROPICAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, BEM COMO REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO 

LEGAL.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001061-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F A R CARVALHO PEREIRA - ME (EXECUTADO)

FATIMA APARECIDA RODRIGUES CARVALHO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001061-28.2016.8.11.0003. Vistos etc. Ante o manifesto 

desinteresse do credor em relação ao valor constritado pelo Sistema 

BacenJud (Num. 12335097), determino o imediato desbloqueio da quantia 

de R$ 326,58 (trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos). 

Proceda a consulta ao Sistema RenaJud na forma determinada na decisão 

do Num. 14271249 Cumpra. Intime. Rondonópolis - MT, 30 de agosto de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000886-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS (ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES (ADVOGADO(A))

HASS & ARRUDA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA LUCIA RIBEIRO DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000886-63.2018.8.11.0003. Vistos etc. Os artigos 799, IX e 

828, do CPC, dispõe acerca da averbação premonitória: “Art. 799 – 

Incumbe ainda ao exequente: (grifei) (...) IX – proceder à averbação em 

registro público do ato de propositura da execução e dos atos de 

constrição realizados, para conhecimento de terceiros.” “Art. 828 – 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.” Assim, tendo em vista que se trata de 

diligência da parte exequente e não tendo a mesma comprovado que 

houve recusa da averbação pelo CRI, indefiro o pedido da exequente. 

Ante o pagamento parcial do débito, deverá a execução prosseguir em 

relação ao saldo remanescente descrito no Num. 14356553 - Pág. 2. 
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Aguarde a citação da devedora. Intime. Rondonópolis - MT, 30 de agosto 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1006474-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA NUNES VANNI (ADVOGADO(A))

NAYRO LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006474-85.2017.8.11.0003. Vistos etc. A Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas 

no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem 

recolhidas ao final, pelo que indefiro o pedido do credor. Assim, intime o 

exequente, uma vez mais para proceder/comprovar o recolhimento das 

custas/taxa judiciárias no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 

290, do CPC, sob pena de extinção e cancelamento da distribuição. 

Cumpra. Rondonópolis - MT, 30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004474-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANDIDA OLIVEIRA AGUIAR EIRELI - ME (REQUERENTE)

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LAURO KAHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004474-78.2018.8.11.0003. Vistos etc. MARIA CANDIDA DE 

OLIVEIRA AGUIAR EIRELI ME, qualificada nos autos, opôs EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da decisão proferida nos autos, alegando a existência de 

omissão em relação ao pedido de parcelamento das custas processuais. 

Melhor analisando os autos, verifica-se que houve pedido alternativo para 

parcelamento das custas processuais em 06 vezes, caso fosse negado o 

pedido do benefício da Justiça Gratuita. Dessa forma, nos termos do artigo 

1022, II, do CPC, acolho os embargos de declaração, ante a existência de 

omissão na decisão do Id. 14868339, mantenho o indeferimento das 

benesses da Justiça Gratuita e passo a análise do pedido alternativo: 

“Considerando que a lei processual permite o parcelamento das custas, 

conforme dispõe o artigo 98, § 6º, do CPC, defiro o parcelamento das 

custas/despesas processuais em 06 (seis) parcelas, nos termos do artigo 

468, §6º da CNGC/MT. Intime a demandante para efetuar o pagamento da 

primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição e extinção do feito, nos termos do artigo 290 do CPC. 

Comprovado o recolhimento da 1ª parcela, voltem-me conclusos para 

apreciação dos pedidos constantes na exordial.” Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006849-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON RIBEIRO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006849-52.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Em face 

das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições 

estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O 

bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou 

devidamente provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pela 

autora. II - Determino a restrição judicial do veículo (Placa DRA0327) objeto 

da lide, com a utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o §9º, 

art. 2º, da Lei nº 13.043/14[1]. Formalizada a Busca e Apreensão, 

voltem-me os autos conclusos para a imediata baixa da restrição, como 

prevê o parágrafo supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e 

apreensão do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para 

contestar o pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova 

redação do § 1º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 

10.931 de 02.08.2004[2]. IV – Formalizada a busca e apreensão, o 

devedor deverá entregar o bem e seus respectivos documentos, que será 

depositado em mãos do credor, mediante termo de depósito, 

compromissando-o. V – Consigne no mandado, que no prazo de 05 

(cinco) dias da efetivação da medida, o devedora fiduciante, querendo, 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus. Neste caso, arbitro honorários advocatícios 

em 10% sobre tais valores. VI - Faça consignar ainda, que a resposta 

poderá ser apresentada mesmo que a devedora tenha se utilizado da 

faculdade de purgar a mora (§ 4º do Decreto 911). VII - Defiro os 

benefícios do artigo 212, do Novel CPC para cumprimento da medida. VIII – 

Quando da apreensão o Meirinho deverá efetuar vistoria prévia, 

relacionando os equipamentos e acessórios existentes, e, ainda, efetuar a 

avaliação do bem. IX – Fica terminantemente proibido o deslocamento do 

veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo para pedido e 

processamento da purgação da mora. O descumprimento desta 

determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel 

depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a efetiva restituição 

do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 30 de agosto de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] §9º 

- Ao decretar a busca e apreensão do veículo, o juiz, caso tenha acesso 

à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – 

RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do 

RENAVAM, bem como retirará tal restrição após a apreensão. [2] § 1º - 

cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007123-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVERIO VIEIRA (AUTOR(A))

JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007123-16.2018.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela antecipada visando obter a suspensão dos 

efeitos da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. O 

artigo 300 do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 

13.105, de 16 de março de 2015, prevê a possibilidade de outorga da 

antecipação de tutela, estabelecendo como requisitos para tal a existência 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame o demandante 

alega não ter firmado qualquer contrato para aquisição de produtos e/ou 

serviços junto ao requerido, ainda assim, teve seu nome negativado 

perante os órgãos de proteção ao crédito a mando da empresa requerida, 

por um suposto débito de R$ 3.742,85 (três mil setecentos e quarenta e 

dois reais e oitenta e cinco centavos), conforme Id. 14974442. Nas ações 

declaratórias negativas, em que a parte autora alega a existência da 

relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu 

ensejo à dívida, uma vez que é totalmente impossível ao demandante fazer 

prova de fato negativo. O ônus da prova do fato constitutivo in casu não 

pode ser atribuído ao autor, já que a causa de pedir é justamente não 

haver o fato constitutivo. Assim, nas declaratórias negativas, ao réu é que 

se incumbe provar a existência da relação jurídica. Nesse Sentido: 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO EM 

VIRTUDE DA INEXISTÊNCIA CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. ALEGA A 

RECLAMANTE QUE SEU NOME RESTOU INSCRITO NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO EM RAZÃO DE DÉBITO INDEVIDO, VEZ QUE 

JAMAIS CONTRATOU OS SERVIÇOS DA RECLAMADA. TUTELA 

ANTECIPADA CONCEDIDA A FIM SUSPENDER A INSCRIÇÃO DO NOME DA 
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RECLAMANTE JUNTO AO SCPC. (...) É EVIDENTE A REPERCUSSÃO 

NEGATIVA GERADA PELA INSCRIÇÃO INDEVIDA, TENDO EM VISTA QUE 

TAL FATO ACARRETA EFEITOS PREJUDICIAIS EM DIVERSOS ASPECTOS 

DA VIDA CIVIL, NÃO SÓ LIMITANDO IMEDIATAMENTE A OBTENÇÃO DE 

CRÉDITO, MAS ATENTANDO CONTRA O PATRIMÔNIO IDEAL FORMADO 

PELA IMAGEM IDÔNEA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA. 

PEDIDO DE MINORAÇÃO NÃO ACOLHIDO. MONTANTE INDENIZATÓRIO 

ESCORREITO, UMA VEZ QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO O CARÁTER 

PUNITIVO DO INSTITUTO. (...). UNÂNIME. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0001601-22.2015.8.16.0090/0 - Ibiporã - Rel.: Fernando Swain Ganem - - 

J. 06.11.2015) Ante as ponderáveis razões apresentadas - resta 

demonstrada a probabilidade do direito invocado. O risco da ocorrência de 

dano irreparável ou de difícil reparação justifica-se em razão do flagrante 

abalo de crédito. Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, concedo 

a antecipação dos efeitos do mérito da questão. Determino seja oficiado 

aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC) para a suspensão 

dos efeitos da negativação do nome da autora de seus bancos de dados 

referente ao título descrito na inicial, até o trânsito em julgado da 

apreciação de mérito da presente demanda. De outro turno, tendo em vista 

que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC/15. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003159-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON CIRILO DE REZENDE (ADVOGADO(A))

IVANI DOS SANTOS PONTES (AUTOR(A))

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003159-49.2017.8.11.0003. Vistos etc. SEGURADORA 

LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A, qualificada nos autos, 

opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da r. sentença. Observa-se pelo 

dispositivo da decisão embargada, a existência de erro material quanto a 

valoração do reembolso das despesas médicas. Com efeito, diante da 

ocorrência do erro manifesto no r. decisum, e não de erro de 

entendimento, a imediata correção se impõe, nos termos do artigo 1022, III, 

do CPC. Dessa forma, nos termos do artigo 1022, II, do CPC, acolho os 

embargos de declaração e faço constar: “Condeno a requerida a ressarcir 

a parte autora as despesas suplementares no valor total de R$ R$ 258,00 

(duzentos e cinquenta e oito reais), devidamente comprovado nos autos, 

sobre o qual incidirá correção monetária desde o desembolso e juros de 

mora desde a citação (Súm. 362/STJ.” Mantenho inalteradas as demais 

cominações existentes na r. sentença. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006721-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAYSON WENNER VIEIRA VIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006721-32.2018.8.11.0003. Vistos etc. I – Em face das 

provas trazidas aos autos verifica-se que as condições estabelecidas no 

artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O bem está alienado 

fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou devidamente 

provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pelo autor. II - 

Deixo de proceder ao bloqueio pelo Sistema RENAJUD do veículo 

(QBO7164), conforme determina o §9º, art. 2º, da Lei nº 13.043/14 , haja 

vista que o veículo encontra-se em nome de terceiro estranho aos autos, 

conforme se constata na consulta em anexo. III - Expeça um só mandado 

de busca e apreensão do bem descrito na inicial e de citação da parte 

devedora para contestar o pedido no prazo de 15 dias, conforme 

estabelece a nova redação do § 1º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, 

dada pela Lei nº 10.931 de 02.08.2004[2]. IV – Formalizada a busca e 

apreensão, o devedor deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos, que será depositado em mãos do credor, mediante termo de 

depósito, compromissando-o. V – Consigne no mandado, que no prazo de 

05 (cinco) dias da efetivação da medida, o devedor fiduciante, querendo, 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus. Neste caso, arbitro honorários advocatícios 

em 10% sobre tais valores. VI - Faça consignar ainda, que a resposta 

poderá ser apresentada mesmo que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade de purgar a mora (§ 4º do Decreto 911). VII - Defiro os 

benefícios do artigo 212, do CPC para cumprimento da medida. VIII – 

Quando da apreensão o Meirinho deverá efetuar vistoria prévia, 

relacionando os equipamentos e acessórios existentes, e, ainda, efetuar a 

avaliação do bem. IX – Fica terminantemente proibido o deslocamento do 

veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo para pedido e 

processamento da purgação da mora. O descumprimento desta 

determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel 

depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a efetiva restituição 

do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 30 de agosto de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] §9º 

- Ao decretar a busca e apreensão do veículo, o juiz, caso tenha acesso 

à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – 

RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do 

RENAVAM, bem como retirará tal restrição após a apreensão. [2] § 1º - 

cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002768-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RUGINI (AUTOR(A))

CELIO PAIAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002768-31.2016.8.11.0003. Vistos etc. Intime a parte 

recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 459 de 687



(quinze) dias, conforme dispõe o §1º do art. 1.010 do Código de Processo 

Civil. Caso a apelada alegue em preliminar, questões não acobertadas pela 

preclusão (§1º do art. 1009, CPC) e/ou interponha apelação adesiva, 

intime a parte contrária para apresentar contrarrazões, no mesmo prazo 

alhures mencionado. Após, ao egrégio Tribunal com as anotações 

necessárias. Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005535-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO (ADVOGADO(A))

MANOEL ORLANDO PEREIRA MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005535-71.2018.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela antecipada para determinar que a requerida 

forneça energia para a Unidade Consumidora nº. 6/2008249-1, conforme 

descrito na inicial. Em breve síntese, o demandante alega que adquiriu um 

imóvel através de contrato de compra e venda em 14/03/2018. Sustenta 

que ao mudar-se para a residência a concessionária de energia havia 

retirado o medidor e os fios de energia. Diz ter procurado a ré para 

solucionar o problema, no entanto, esta se negou a ligar a energia, em 

razão de débito não quitado. O artigo 300 do Código de Processo Civil, 

com redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, prevê a 

possibilidade de antecipação de tutela, estabelecendo como requisitos 

para tal a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em 

análise aos documentos carreados nos autos, observa-se que a tutela 

pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, 

incabível a concessão neste presente momento, vez que, necessário se 

faz à dilação probatória acerca dos fatos arguidos pelo autor. Fredie 

Didier Jr. assevera que: “A prova inequívoca deve conduzir o magistrado 

a um juízo deprobabilidade, verossimilhança sobre os fatos narrados. O 

juízo de verossimilhança é aquele que permite chegar a uma verdade 

provável sobre os fatos, a um ‘elevado grau de probabilidade da versão 

apresentada pelo autor’. É imprescindível acrescentar que a 

verossimilhança refere-se não só à matéria de fato, como também à 

plausibilidade da subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos 

efeitos pretendidos. O magistrado precisa avaliar se há probabilidade de 

ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do 

demandante.” (Curso de Direito Processual Civil, volume 2, página 490). 

Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução processual no 

presente caso, principalmente porque inexiste o dano irreparável ou de 

difícil reparação. Ante o exposto, na ausência de provas quanto aos 

requisitos necessários a tutela antecipada, indefiro o pedido. De outro 

turno, tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela 

razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, 

a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000596-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F F DOMINGOS DE SIQUEIRA - ME (RÉU)

FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA (RÉU)

JOASELITA PRATTO (RÉU)

SHIRLEI MESQUITA SANDIM (ADVOGADO(A))

DIVINO DOMINGOS DE SIQUEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000596-82.2017.8.11.0003. Vistos etc. Acolho a cota 

ministerial do Id. 14651379 e suspendo o andamento do feito pelo prazo 

requerido de 06 (seis) meses. Notifique ao presidente do CODEUR e do 

Núcleo Gestor de Acompanhamento da Revisão do Plano Diretor, na forma 

requerida pelo representante do Ministério Público. Havendo o decurso do 

prazo ou aprovado o novo Plano Diretor do Município, dê-se nova vista ao 

parquet para manifestação. Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1009854-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON JESUS DE ARRUDA (AUTOR(A))

EDUARDO GONCALVES AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1009854-19.2017.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista que 

a sede da ré é um escritório virtual, não é possível, aos seus 

divulgadores, por seus próprios meios, o acesso aos documentos de que 

necessitem para instruir a ação liquidação de sentença, motivo pelo qual 

torno sem efeito a decisão proferida no Id. 11920682 e, recebo a presente 

ação como pedido de “Exibição de Documentos”. Em razão disso deixo de 

apreciar os embargos de declaração oposto face sua perda de objeto. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e os documentos que instruem a inicial, 

comprovam a hipossuficiência. Cite os requeridos para exibam os 

documentos requeridos na peça de ingresso, sob pena de aplicação das 

sanções previstas no artigo 400, do CPC, bem como, querendo, 

apresentarem resposta, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 

398, do CPC. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis - MT, 30 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001423-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO (ADVOGADO(A))

J WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C 

LTDA - ME (AUTOR(A))

JOSE WANDERLEY GARCIA DUARTE (AUTOR(A))

RONALDO BATISTA ALVES PINTO (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOTILDES FAGUNDES DUARTE OAB - 468.887.561-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):
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MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001423-93.2017.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista a 

revogação do benefício da Justiça Gratuita (Num. 14227565) e, 

considerando o disposto no artigo 98, § 6º, do CPC c/c artigo 468, §6º da 

CNGC/MT, e em atenção ao rendimento auferido pelos sócios por suas 

cotas capitais da empresa autora, defiro o parcelamento das 

custas/despesas processuais, apenas, em 03 (três) parcelas. Intime a 

demandante para efetuar o pagamento da primeira parcela no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito, nos termos do artigo 290 do CPC. Comprovado o recolhimento da 1ª 

parcela, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 30 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PERERIA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004866-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA (ADVOGADO(A))

ROGERIO MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004866-86.2016.8.11.0003. Vistos etc. MAFRE SEGUROS 

GERAIS S.A, qualificada nos autos, ingressou com EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, em face da r. sentença, arguindo como matéria de ordem 

pública a ocorrência da prescrição. De conformidade com o disposto no 

art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando a decisão 

contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Assim, se 

depreende que o recurso aviado não se amolda a nenhuma das hipóteses 

do art. 1.022, do CPC, que condicionam sua oposição à verificação 

concreta de obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual 

deveria pronunciar-se o Órgão Judicante. Por isso mesmo, não se presta 

o recurso de embargos de declaração para a rediscussão da questão, 

com base no inconformismo da parte com a solução adotada, porque esta 

espécie recursal destina-se apenas a integrar a prestação jurisdicional, 

retirando do julgado, eventuais vícios de omissão, de obscuridade, de 

contradição ou erro material (artigo 1.022, do CPC). Entretanto, o tema 

ventilado nos embargos trata-se de matéria de ordem pública que pode ser 

alegada em qualquer grau de jurisdição, conforme preceitua o artigo 193, 

do CC. A questão ora discutida é regida pelo imperativo do art. 206, § 3º 

do CC de 2002, que estabelece como sendo trienal o prazo prescricional 

incidente na espécie, pois, especificamente, trata de seguro obrigatório: 

"Art. 206. Prescreve: (..) § 3º Em três anos: (..) IX - a pretensão do 

beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de 

seguro de responsabilidade civil obrigatório." Assim, resta afastada a 

incidência do art. 205 do CC, tendo em vista o princípio da especificidade. 

Ademais, o prazo prescrição para cobrança do Seguro DPVAT está 

previsto na Súmula 405, do STJ, que prevê o prazo de 03 (três) anos. “A 

ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três 

anos.” Em relação ao termo inicial para a contagem do mencionado prazo 

prescricional, tem-se que é da data da ciência inequívoca pelo segurado 

de sua invalidez permanente, conforme disposto na Súmula 278 do STJ, 

que assim estabelece: "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da 

incapacidade laboral." No caso dos autos, o acidente ocorreu em 

12.07.2010, tendo o autor demonstrado que continua em tratamento 

médico assistido pelo SUS (Num. 4589549 - Pág. 1), mediante recebimento 

de auxílio doença pela incapacidade laborativa, restando pendente laudo 

médico atestando sua incapacidade permanente, que somente se deu 

quando da realização da prova pericial para averiguar o grau da invalidez 

do embargado durante o Mutirão DPVAT. O STJ firmou precedentes no 

sentido que o termo inicial do prazo prescricional nos casos de cobrança 

do seguro DPVAT inicia-se da ciência inequívoca da incapacidade laboral, 

que depende de laudo médico. Veja: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA 

CIÊNCIA INEQUÍVOCA. LAUDO PERICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O termo 

inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula n. 

278/STJ). 2. A Segunda Seção do STJ pacificou a jurisprudência desta 

Corte, em sede de recurso especial repetitivo, no sentido de que, "exceto 

nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa 

a presunção de ciência" (REsp 1.388.030/MG, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 

1º/8/2014). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no 

AREsp 390267 SC 2013/0292811-7, 4ª Turma, Ministro Antônio Carlos 

Ferreira, julg. 02.06.2015, publ. 18.06.2015)” “AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. 

TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER 

PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 

SÚMULA N. 83 DO STJ. 1. O prazo prescricional para a cobrança de 

seguro DPVAT inicia-se com a ciência inequívoca da invalidez permanente 

do segurado, a qual, em regra, é comprovada por perícia médica, exceto 

em caso de invalidez permanente notória. 2. Agravo regimental 

desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 630829 SP 2014/0304220-3, 3ª Turma, 

Ministro João Otávio de Noronha, julg. 12.05.2015, publ. 18.05.2015)” Ex 

positis, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou 

erro a ser sanado e tampouco a ocorrência da prescrição, rejeito os 

embargos de declaração interpostos. Mantenho a decisão em todos os 

seus termos e fundamentos. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000280-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA (ADVOGADO(A))

COSME BARBOSA DOS SANTOS GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000280-69.2017.8.11.0003. Vistos etc. Não havendo 

irresignações das partes, homologo o laudo pericial, cuja prova foi 

realizada durante o Mutirão DPVAT. Tendo em vista a necessidade de 

sanar as controvérsias dos autos, acerca da ocorrência ou não de 

acidente automobilístico envolvendo moto e animal (vaca) que originou as 

lesões apuradas no laudo pericial, designo audiência de instrução para o 

dia 03 de dezembro de 2018 às 14h00. Intime o autor, pessoalmente, para 

comparecer ao ato para prestar depoimento pessoal. As partes deverão 

depositar o rol de testemunhas, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do artigo 357, §4º e 450, do CPC, vez que o referido parágrafo prevê que 

o prazo não superior a 15 dias. Quando do depósito do rol deverá informar 

qual das testemunhas será intimada pela própria parte; qual comparecerá 

independente de intimação; e qual deverá ser intimada por via judicial, nos 

termos do artigo 455, §4º, do CPC. Sendo que para o caso de intimação 

por via judicial deverá depositar a diligência do senhor oficial, no prazo de 

05 (cinco) dias da oferta do rol e não haverá nova intimação para este fim. 

Caso a testemunha tenha domicílio em outra comarca e a parte manifeste a 

intenção em ouvi-la por carta precatória (artigo 453, II, do CPC), fica 

deferido o pedido, devendo a parte providenciar o cumprimento da CP, no 

prazo de 30 (trinta) dias contados da oferta do rol, devendo a parte 

interessada retirar a CP na escrivania, no prazo de 05 (cinco) dias da 

oferta do rol, sendo certo que não haverá nova intimação para tal 

desiderato. Os patronos de ambas as partes deverão promover a 

intimação de suas testemunhas arroladas. Optando as partes, pela 

intimação da testemunha por carta com aviso de recebimento, deverão 

juntar aos autos cópia da aludida correspondência de intimação e do seu 

respectivo recebimento, no prazo máximo de 03 (três) dias que antecedem 

a data da audiência. Consigno que a não comprovação no prazo supra 

e/ou havendo a ausência das testemunhas intimadas ou não, importará na 

desistência da inquirição das mesmas, nos termos do artigo 455, §§ 1º, 2º 

e 3º, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 30 

de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004983-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

SHIRLEY GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUXILIADORA DEUSA LOPES DA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004983-09.2018.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista que 

consta distribuição de Ação Monitória em face de Alessandra Marcela 

Souza Ribeiro, tramitando sob o nº 1004981-39.2018.8.11.0003, recebo a 

emenda/retificação da inicial e torno sem efeito a decisão proferida no Id. 

14606826 e determino o desentranhamento/exclusão das peças 

processuais constantes nos Num. 13990110 - Pág. 1/11, Num. 13990180 - 

Pág. 1 e 13990187 - Pág. 1. SHIRLEY GONÇALVES, devidamente 

qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO MONITÓRIA em face de 

AUXILIADORA DEUSA LOPES DA COSTA, também qualificada no 

processo, visando receber débito resultante de título sem força executiva. 

Juntou o título e requer a citação da requerida para pagamento ou 

oferecimento de embargos. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. O pedido preenche os requisitos 

legais exigidos pelo artigo 700 do CPC. Os documentos trazidos pela 

credora tratam-se de títulos que não possuem força executiva, emitidos 

pela parte ré. O débito restou inequivocamente demonstrado. O título não 

possui as características de um título de crédito hábil para instruir o pedido 

de execução. É o que esclarece Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero, in “Novo Curso de Processo Civil”, 2ª edição, 

RT, pág. 232: In verbis O artigo 700 do NCPC, afirma que para ajuizar a 

ação monitória, é necessário que a parte possua nova escrita da 

obrigação, sem eficácia de título executivo. Obviamente, quem tem título 

executivo judicial não teria o menor interesse de valer-se de uma ação 

monitória para chegar ao mesmo tipo de título. Diante do exposto, defiro o 

pedido da autora. Expeça mandado monitório cientificando a requerida 

para pagamento do débito em 15 (quinze) dias, bem como dos honorários 

advocatícios que fixo em 5% sobre o valor da causa, conforme determina 

o art. 701, ‘caput’, do CPC. Cite-a para, querendo, neste mesmo prazo 

oferecer embargos, independentemente de prévia segurança do Juízo, 

para discussão da dívida. O réu será isento do pagamento de custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo (art. 701, § 1º, do CPC). 

Cientifique-a, ainda, que caso alegue que o autor pleiteia quantia superior 

à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, 

apresentando o demonstrativo de débito atualizado da dívida, conforme 

determina o § 2º, do art. 702, do CPC. Sendo apresentado embargos 

monitórios, intime o autor para respondê-lo no prazo de 15 (quinze) dias. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e os documentos que instruem a inicial, 

comprovam a hipossuficiência. P.I. Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006422-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DANIEL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006422-55.2018.8.11.0003. Vistos etc. I – Em face das 

provas trazidas aos autos verifica-se que as condições estabelecidas no 

artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O bem está alienado 

fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou devidamente 

provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pelo autor. II - 

Determino a restrição judicial do veículo (QCB4767), objeto da lide, com a 

utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o §9º, art. 2º, da Lei 

nº 13.043/14[1]. Formalizada a Busca e Apreensão, voltem-me os autos 

conclusos para a imediata baixa da restrição, como prevê o parágrafo 

supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e apreensão do bem 

descrito na inicial e de citação da parte devedora para contestar o pedido 

no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova redação do § 1º do 

artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 10.931 de 02.08.2004[2]. 

IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem 

e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do credor, 

mediante termo de depósito, compromissando-o. V – Consigne no 

mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o 

devedor fiduciante, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, 

arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. VI - Faça 

consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que o 

devedor tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do 

Decreto 911). VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do CPC para 

cumprimento da medida. VIII – Quando da apreensão o Meirinho deverá 

efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios 

existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem. IX – Fica terminantemente 

proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo 

para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento 

desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal 

contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a 

efetiva restituição do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis-MT, 

30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO [1] §9º - Ao decretar a busca e apreensão do veículo, o juiz, 

caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos 

Automotores – RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base 

de dados do RENAVAM, bem como retirará tal restrição após a 

apreensão. [2] § 1º - cinco dias após executada a liminar mencionada no 

caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006185-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELLYSON BRAGA MENDES (ADVOGADO(A))

IRINEIA RIBEIRO - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1006185-21.2018.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para que a requerida se 

abstenha de efetuar o corte no fornecimento de sua energia elétrica, bem 

como efetue a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, 

sob a alegação de que jamais realizou qualquer adulteração no relógio 

medidor. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de 

tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a 

medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do direito 

compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se 

possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa 

dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. Analisando a documentação carreada aos autos há 

dúvidas acerca dos fatos alegados, havendo a necessidade de 

impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque 

nesta fase inicial, não vislumbro a existência de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Ex positis, na ausência de provas quanto aos requisitos 

necessários a tutela provisória de urgência, indefiro o pedido. No que 

tange à audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o 

Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de 

promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os 

atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 
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efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC/15. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja 

vista estarem presentes os requisitos legais, e os documentos que 

instruem a inicial, comprovam a hipossuficiência. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 30 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005639-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE BASILIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006539-63.2018.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pretende obter a tutela provisória de urgência para que a requerida 

promova a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, vez 

que a fatura com vencimento em 30.11.2017 foi emitida unilateralmente 

para cobrança de "recuperação de consumo" no importe de R$ 969,54 

(novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos). 

Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. O artigo 300 do CPC, prevê a 

possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como 

requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo 

do dano ou o risco ao resultado útil do processo. A constatação da 

probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de 

elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau 

de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das 

consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na 

eficácia da realização do direito pleiteado. Exsurge do documento emitido 

pela ré que a emissão da fatura, naquele montante, deu-se de forma 

unilateral, e não corresponde à utilização mensal de energia pela Unidade 

Consumidora nº 6/143491-9, restando identificada como cobrança de 

“recuperação de consumo” relativo ao período de 02/2017 a 08/2017, 

sendo, portanto, discutível o valor arbitrado na conta de energia objeto da 

lide. Ademais, a autora comprova que sempre efetuou o pagamento de 

todas as faturas de energia e que não houve alteração de seu 

consumo/valor das parcelas, mesmo após a inspeção realizada pela ré 

descrever a anormalidade de “desvio de energia no ramal de entrada”. O 

usuário dos serviços não pode ser compelido a pagar o débito apontado 

pela fornecedora de energia apenas porque foi emitido fatura de forma 

aleatória e unilateral, obrigando a sua quitação mediante corte no 

fornecimento de energia elétrica e eventual negativação nos serviços de 

proteção ao crédito. Tal conduta extrapola os limites da legalidade e 

afronta a cláusula pétrea de respeito à dignidade humana, porquanto o 

cidadão se utiliza dos serviços públicos posto essenciais para a sua vida. 

Esse é o entendimento deste e. TJMT. “APELAÇÃO CÍVEL – (...) – 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE 

DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES APÓS REALIZAÇÃO DE 

VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – 

ILEGALIDADE – (...). 1. “A interrupção do fornecimento de energia elétrica 

se mostra possível apenas na hipótese do débito cobrado se referir ao 

consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente e não no 

caso de débito pretérito, representado por fatura eventual, por meio de 

perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª Câm. Cível - RAC 20061/2014 

– Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 26/08/2014, Publicado no 

DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia 

elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. (...). (Ap 73356/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, 

Publicado no DJE 17/03/2017)” “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, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, 

Publicado no DJE 06/03/2017)” Ainda sobre o tema, o STJ tem firmado 

precedente “no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, 

dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a 

título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios 

legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos” (STJ, AgRg no Resp 

1351546/MG). Em razão disto, resta evidente a presença dos requisitos 

autorizadores da tutela antecipada, na forma pleiteada pelo requerente. Ex 

positis, concedo a tutela provisória de urgência, para determinar que a ré 

promova a exclusão do nome da requerida, dos órgãos de proteção ao 

crédito no valor de R$ 969,54, com vencimento em 30/11/2018, até o 

trânsito em julgado da apreciação de mérito da presente demanda. Em 

caso de descumprimento desta decisão, fixo multa diária no importe de R$ 

500,00 (quinhentos reais). No que tange à audiência de conciliação, 

têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e o documento que instrui a inicial, 

comprova a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008117-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ELIAS OLEGARIO DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIADINE FATIMA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008117-78.2017.8.11.0003. Ação de Execução de Título 

Extrajudicial Exequente: Elias Olegário da Silva Júnior Executada: Ariadine 

Fátima de Oliveira Vistos etc. ELIAS OLEGÁRIO DA SILVA JÚNIOR, 

qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL em face ARIADINE FÁTIMA DE OLIVEIRA, também 

qualificada no processo. No curso do processo, as partes noticiam a 

realização de acordo e requerem a sua homologação (Id. 15033201). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. EXAMINADOS. 

DECIDO. Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, 

sendo que em eventual descumprimento da avença comportará a 

execução da sentença homologatória, nos termos do artigo 515, II, do CPC. 

Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos faz parte integrante desta 

decisão. Julgo extinto o processo com julgamento de mérito ex vi do 

disposto no artigo 924, II, do CPC. Isento de custas face o benefício da 

Justiça Gratuita concedido nos autos ao exequente. Honorários 

advocatícios, na forma pactuada. Indefiro o pedido de expedição de ofício 

na forma requerida no item “c” do acordo, vez que se trata de diligência 

cabível as partes interessadas. Com a desistência do prazo recursal, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 

30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003324-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES (ADVOGADO(A))

ARIADINE FATIMA DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS OLEGARIO DA SILVA JUNIOR (EMBARGADO)

EDIVILSON JOSE GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003324-62.2018.8.11.0003. Ação de Embargos à Execução 

Embargante: Ariadine Fátima de Oliveira Embargado: Elias Olegário da Silva 

Júnior Vistos etc. ARIADINE FÁTIMA DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO em face da Ação de 

Execução proposta por ELIAS OLEGÁRIO DA SILVA JÚNIOR, também 

qualificado no processo. A embargante informa que houve composição 

entre as partes no feito executivo sob o nº 1008117-78.2017.811.0003, 

havendo a perda de objeto dos presentes embargos (Num. 15041466). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. No feito 

executivo vinculado a estes embargos, consta a juntada do acordo 

firmado entre as partes, o qual foi homologado pelo Juízo nesta data. 

Assim, considerando a extinção da ação de execução em razão da 

homologação da transação firmada entre as partes, impõe-se a 

necessária extinção dos embargos à execução em face da sua flagrante 

perda do objeto. Ex positis, julgo extinta a presente ação nos termos do 

artigo 485, inciso VI do CPC, ante a perda do interesse processual. Isento 

do pagamento das custas processuais, face o benefício da Justiça 

Gratuita, que ora defiro. Sem condenação de honorários advocatícios 

tendo em vista o acordo formalizado no feito executivo. Com o trânsito em 

julgado ou havendo a desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa 

e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 30 de agosto de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004840-88.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HILLESHEIM CENTENARO (AUTOR(A))

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA VEICULOS LTDA (RÉU)

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI (ADVOGADO(A))

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

THIAGO CONTE LOFREDO TEDESCHI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004840-88.2016.8.11.0003. Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c de Reparação de Danos Morais Autora: 

Elisângela Hillesheim Centenaro Rés: Banco Volkswagen S.A e Carolina 

Veículos Ltda Vistos etc. ELISÂNGELA HILLESHEIM CENTENARO, 

qualificada nos autos, ingressou com Ação DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS em 

face de Banco Volkswagen S.A e Carolina Veículos Ltda, também 

qualificadas no processo. As partes noticiam a realização de acordo e 

requer a sua homologação e a consequente extinção do feito (Num. 

12730781 e 13760653). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. DECIDO. Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe 

fim ao litígio, sendo que em eventual descumprimento da avença 

comportará a execução da sentença homologatória, nos termos do artigo 

515, II, do CPC. Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste 

faz parte integrante desta decisão. Julgo extinto o processo com amparo 

do artigo 487, III, “b”, do CPC. Custas e honorários advocatícios na forma 

pactuada. Transitada em julgado ou havendo a desistência do prazo 

recursal pelos litigantes, encaminhe os autos ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 30 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000822-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA (ADVOGADO(A))

PEDRO LOURENCO DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000822-53.2018.8.11.0003. Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito Autor: Pedro Lourenço da Silva Filho Ré: Ambev S.A 

Vistos etc. PEDRO LOURENÇO DA SILVA FILHO, devidamente qualificado 

nos autos, ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO em face de AMBEV S.A, também qualificada no processo. O autor 

pugnou pela desistência do feito (Id. 14424792). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção, não 

necessitando da anuência da parte contrária, tendo em vista que a 

angularização processual não se aperfeiçoou. Ex positis, homologo a 

desistência apresentada pelo requerente, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a presente 

ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. 

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, contudo resta 

suspensa sua exigibilidade face o benefício da assistência judiciária 

gratuita concedida nos autos. Deixo de condenar o requerente ao 

pagamento de honorários advocatícios uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Transitada em julgado ou havendo a 

desistência do prazo recursal pelo litigante, encaminhe os autos ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 30 

de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004268-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JESUS DE CASTRO (AUTOR(A))

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004268-98.2017.8.11.0003. Ação de Cumprimento de 

Sentença Exequente: José Jesus de Castro Executada: Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais Vistos etc. JOSÉ JESUS DE CASTRO, qualificado nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada no 

processo. No prazo para cumprir a obrigação, a executada efetuou o 

pagamento do valor da condenação (Id. 14635966). O exequente 

concordou com a quantia depositada e pugnou por seu levantamento (Id. 

14646375). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. 

Ex positis, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente execução ante a satisfação da obrigação. Expeça 

Alvará para levantamento do quantum de R$ 2.314,02 (dois mil, trezentos 

e catorze reais e dois centavos) e seus acréscimos em favor do 

exequente na conta bancária indicada no Num. 14646375, observando os 

termos do Provimento nº 16/2011-CGJ e 66/2018-CNJ. Remeta os autos a 

contadoria judicial para apuração do valor das custas processuais 

conforme condenação imposta na r. sentença, intimando a devedora para 

pagamento em 05 (cinco) dias. Havendo o decurso do prazo sem 

manifestação, deverá a Sra. Gestora encaminhar o feito ao departamento 

competente para as providências cabíveis. Após, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000851-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. DA S. DE SOUSA - ME (AUTOR(A))

RENATO SAITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000851-40.2017.8.11.0003. Ação Indenização por danos 

morais Autora: R. da S. de Sousa Me Ré: São Francisco Sistemas de 

Saúde S/E Ltda Vistos etc. R. DA S. DE SOUSA ME, qualificada nos autos, 

ingressou com AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de 

São Francisco Sistemas de Saúde S/E Ltda, também qualificada no 

processo. As partes noticiam a realização de acordo e requerem sua 

homologação e a consequente extinção do feito (Num. 11571202 – pág. 

01/03). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. 

Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, sendo 

que o acordo foi devidamente cumprido, conforme informado no Num. 

14334144. Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste faz 

parte integrante desta decisão. Julgo extinto o processo com amparo do 

artigo 487, III, “b”, do CPC. Custas e honorários advocatícios na forma 

pactuada. Transitada em julgado ou havendo a desistência do prazo 

recursal pelos litigantes, encaminhe os autos ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 30 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000305-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ORISVALDO DE SOUZA RODRIGUES (AUTOR(A))

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCAS RENAULT CUNHA (ADVOGADO(A))

MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000305-48.2018.8.11.0003. Ação de Cobrança Autor: 

Orisvaldo de Souza Rodrigues Ré: Porto Seguro Cia e Seguros Gerais 

Vistos etc. ORISVALDO DE SOUZA RODRIGUES, qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE COBRANÇA em face de Porto Seguro Cia e 

Seguros Gerais, também qualificada no processo. No curso do processo 

as partes noticiam a realização de acordo e requerem a sua homologação 

e a consequente extinção do feito (Num. 14878114). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se que o pacto firmado 

entre as partes põe fim ao litígio, sendo que em eventual descumprimento 

da avença comportará a execução da sentença homologatória, nos 

termos do artigo 515, II, do CPC. Ex positis, homologo o acordo firmado 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos 

termos do ajuste faz parte integrante desta decisão. Julgo extinto o 

processo com amparo do artigo 487, III, “b”, do CPC. Isento de custas face 

o benefício da Justiça Gratuita concedido nos autos ao autor. Honorários 

advocatícios na forma pactuada. Transitada em julgado ou havendo a 

desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os autos ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 30 

de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001426-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BONIFACIO FERREIRA (AUTOR(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL MOURA ZAMBONATO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001426-14.2018.8.11.0003. Ação de Consignação em 

Pagamento Autor: José Bonifácio Ferreira Réu: Rafael Moura Zambonato 

Vistos etc. JOSÉ BONIFÁCIO FERREIRA, devidamente qualificado nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO em face 

de RAFAEL MOURA ZAMBONATO, também qualificado no processo. O 

autor pugnou pela desistência do feito, ante sua perda de objeto (Id. 

14392755). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. 

A hipótese é de extinção, não necessitando da anuência da parte 

contrária, tendo em vista que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Ex positis, homologo a desistência apresentada pelo 

requerente, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Julgo extinta a presente ação nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais, contudo resta suspensa sua exigibilidade face o 

benefício da assistência judiciária gratuita concedida nos autos. Deixo de 

condenar o requerente ao pagamento de honorários advocatícios uma vez 

que a angularização processual não se aperfeiçoou. Transitada em 

julgado ou havendo a desistência do prazo recursal pelo litigante, 

encaminhe os autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004263-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS (ADVOGADO(A))

ERICA REGINA NASCIMENTO MACHADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004263-13.2016.8.11.0003. Ação Declaratória c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada Autora: Érica 

Regina Nascimento Machado Requerida: Banco Bradescard S.A Vistos 

etc. ERICA REGINA NASCIMENTO MACHADO, qualificada nos autos, 

ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face de BANCO 

BRADESCARD S.A, também qualificada no processo, visando obter a 

declaração de inexistência do débito objeto da lide e reparação dos danos 

descritos na inicial. A autora aduz que foi surpreendida com a informação 

de que seu nome estava incluso no rol dos inadimplentes por apontamento 

promovido pela requerida. Alega que nunca contratou qualquer serviço da 

demandada. Diz que em razão do abalo de crédito sofrido, visa obter 

reparação indenizatória. Pugna pela procedência do pedido inicial. Juntou 

documentos. O pedido de antecipação de tutela foi deferido (Id. 3639523). 

A requerida apresentou defesa (Num. 8023597). Aduz em preliminar falta 

de interesse de agir. No mérito alega regular aquisição e utilização do 

cartão da empresa ré, bem como que tomou todas as cautelas 
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necessárias antes de realizar a transação comercial com a requerente. 

Sustenta a inexistência do dano, porquanto o contrato é valido, não tendo 

a ré praticado ato ilícito, mas tão-somente atuado no exercício regular de 

seu direito, pela falta de pagamento do débito contraído pela requerente. 

Requer a improcedência do pleito inicial. Juntou documentos. Tréplica (Id. 

9606639). Intimados para especificação de provas, a autora pugnou pelo 

depoimento pessoal da parte contrária e oitiva de testemunhas (Id. 

10496640); a ré pleiteou a produção de prova grafotécnica (Id. 12114451). 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

Julgo o processo no estado em que se encontra, conhecendo diretamente 

do pedido, uma vez que a questão de mérito, sendo unicamente de direito, 

prescinde da produção de outras provas além das constantes dos autos, 

na forma do artigo 355, I, do CPC. O entendimento jurisprudencial uníssono 

neste sentido: "Presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim 

proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo). 

"Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da lide, 

quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se 

encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro 

entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3). Moacir Amaral 

Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São 

Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o 

juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide". 

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar 

evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, ainda, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 

infindáveis diligências inúteis. No caso em tela, resta evidente a 

desnecessidade da produção de outras provas além das constantes nos 

autos, inclusive a prova pericial grafotécnica pleiteada pela requerida, vez 

que o documento apresentado na peça defensiva como sendo o RG da 

autora (Num. 8023606 - Pág. 6/7), demonstra perfeitamente a ocorrência 

de fraude ao compará-lo com os documentos pessoais que instruem a 

exordial (Num. 3315936 - Pág. 1/5), em razão das divergências com 

número o RG, da filiação, do registro de nascimento e naturalidade, pelo 

que indefiro o pleito de produção de provas. No tocante a preliminar de 

carência de ação por falta de interesse de agir, sem razão a demandada 

em sua assertiva. Com efeito, o interesse processual é entendido como a 

necessidade de fazer uso da demanda judicial para se alcançar a tutela 

pretendida e sua utilidade na satisfação dos anseios de quem vêm a juízo. 

Ensina Luiz Rodrigues Wambier que: “A condição da ação consistente no 

interesse processual se compõe de dois aspectos, ligados entre si, que 

se podem traduzir no binômio necessidade-utilidade. (...) O interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) 

para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão e, 

ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo (pedido) seja útil 

sob o aspecto prático. (Curso avançado de processo civil, 4. ed., RT, p. 

140)”. Na mesma linha, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, in 

Manual de direito processual civil, volume único, 8ª. ed., Editora Juspodivm, 

2016, p. 74/75: “(...) o interesse de agir deve ser analisado sob dois 

diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional 

reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se 

pretende obter. Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter 

o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. 

Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada 

na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a 

possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de 

solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de 

interesse por essas vias alternativas. (...) Por adequação se entende que 

o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de 

interesse apresentado na petição inicial”. Ora, com uma simples análise na 

petição inicial resta claro o objetivo perseguido pela autora, decorrendo da 

narração dos fatos a lógica do pleito, cujo objeto restou amplamente 

impugnado na contestação. Dessa forma, entendo existir necessidade e 

utilidade da manifestação jurisdicional, sendo que a questão acerca de 

haver ou não o direito ao recebimento de indenização, confunde-se com a 

matéria de mérito e como tal, será analisada. Desse modo, rejeito a 

preliminar arguida em sede de contestação e adentro ao mérito da lide. A 

lide tem por objeto a declaração de inexistência de relação jurídica entre 

as partes e pedido indenizatório, em face de dano moral advindo do 

apontamento do nome da autora no rol dos inadimplentes, de cuja relação 

contratual ela não participou. Quanto a existência de outra negativação em 

nome da demandante, após consulta ao Sistema PJE, constatou-se que tal 

débito é objeto da ação que tramita sob o nº 1004266-65.2016.8.11.0003, 

onde visa a declaração de sua inexistência. É fato incontroverso que a 

autora teve seu nome negativado pela ré (Id. 3315971), em razão de dívida 

que não contraiu, mas sim, aparentemente contraída por terceiro, que o 

teria feito com os seus dados cadastrais. No caso em tela, observa-se 

que a requerida foi negligente ao conceder cartão de crédito a terceira 

pessoa, pois no caso dos autos a liberação foi mediante assinatura de 

contrato e apresentação de documentos pessoais, conforme constam no 

Num. 8023606 - Pág. 3/9, não procedendo a consulta correta aos 

cadastros de restrição ao crédito para verificar a autenticidade dos 

documentos apresentados. In casu, a autora comprovou que nunca 

residiu na cidade de Brasília/DF e tampouco foi servidora do Ministério da 

Agricultura, vez que trabalha na Empresa Cervejaria Petrópolis do Centro 

Oeste Ltda localizada nesta cidade desde 07.06.2010 (Num. 3315966). 

Ora, para evitar situações análogas devem as sociedades empresárias, 

como a ré, agir com o maior cuidado possível, realizando, por exemplo, 

investigação da procedência dos documentos que na ocasião lhe são 

apresentados. Tal controle se faz necessário, pois constantemente 

verifica-se a ocorrência dos mesmos acontecimentos noticiados nesta 

demanda, em diversas sociedades empresárias que atuam na mesma área 

da requerida, bem como em instituições bancárias. Imperioso destacar que 

a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nestes casos se justifica 

em razão das disposições do Artigo 17, o qual afirma que "equiparam-se 

aos consumidores todas as vítimas do evento". Registra-se que o dano 

moral, independe de prova do efetivo prejuízo sofrido, sendo que a 

negativação noticiada nos autos constitui o que a jurisprudência 

denominou como dano moral puro, haja vista que restam evidentes a 

humilhação, a contrariedade e o dissabor vivenciado pela demandante em 

face da conduta da desidiosa da ré. O e. Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou sobre este tema, verbis: "Não tem força a argumentação que 

pretende impor ao devedor que quita a sua dívida o dever de solicitar seja 

cancelado o cadastro negativo. O dispositivo do Código de Defesa do 

Consumidor configura como prática infrativa "Deixar de corrigir 

imediatamente informação sobre o consumidor constante de cadastro, 

banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser 

inexata". Quitada a dívida, sabe o credor que não mais é exata a anotação 

que providenciou, cabendo-lhe, imediatamente, cancelá-la."(REsp nº 

292045, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito). O dano moral consiste 

na prática de ato ilícito capaz de acarretar dor no corpo ou no campo 

psicológico. Logo, esses incômodos já estavam sendo suportados pelo 

requerente, só que em menor grau. A simples negativação indevida já 

constitui ato culposo, hábil à indenização por dano moral. Quanto à fixação 

indenizatória do dano moral, há de se perquirir a humilhação e, 

consequentemente, o sentimento de desconforto provocado pelo ato, o 

que é inegável na espécie. Segundo o entendimento doutrinário de RUI 

STOCO, são parâmetros para o arbitramento da indenização por dano 

moral, in verbis: "A advertência que se faz é no sentido de que a 

aplicação do dispositivo constante do art. 1.538 ao caso concreto 

encontra dificuldades no momento da subsunção da regra ao fato, 

visando a fixação da verba indenizatória a esse título, tendo em vista a 

unidade do elemento causal e a duplicidade de seus efeitos, com 

repercussão de natureza patrimonial e moral". "Por isso é que essa 

fixação depende da apreciação de cada caso e as circunstâncias que o 

envolvem, levando-se em consideração os fatos, sua gravidade, 

repercussão, a condição pessoal do autor do ilícito e da vítima; sua 

posição financeira e status social" (Responsabilidade Civil e sua 

Interpretação Jurisprudencial, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, p. 748). Deve-se considerar, ainda, na sua fixação, a dupla 

finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do 

ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa, e, 

por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. 

Dessa forma, uma vez comprovada a trilogia estrutural exigida pelo 

instituto da responsabilidade civil, como a prática de um ilícito, o dano e o 

nexo de causalidade entre ambos, clarividente esta a conduta injurídica, 

procedendo o pedido indenizatório. No caso em comento, as 

circunstâncias do caso; as condições pessoais do ofensor e a gravidade 
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do dano, principalmente, impõem a sua fixação no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), que se revela adequado aos propósitos aos quais a 

indenização se destina, observados os princípios da proporcionalidade e 

da razoabilidade. A quantia ora arbitrada atende satisfatoriamente aos 

interesses das partes, compensando o sofrimento e constrangimento da 

demandante, bem como, representa sanção a requerida, de forma de agir 

de maneira mais cautelosa quando adotar medidas que possam prejudicar 

seus clientes ou terceiros com quem não contratou. Ex positis, julgo 

procedente o pedido inicial. Declaro inexistente o débito relativo ao 

contrato nº 4282671984441000, no importe de R$ 8.250,00 (oito mil, 

duzentos e cinquenta reais). Observando o critério de razoabilidade, 

condições econômicas da ré, bem como da própria requerente, 

evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a demandada a pagar 

à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o 

montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 

do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data 

do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de 

mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno, ainda, a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do 

patrono da autora que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. Transitada em julgado, remeta os autos à contadoria judicial 

para apuração das custas processuais, intimando a requerida para 

pagamento no prazo de 05 (cinco) dias. Havendo o decurso do prazo sem 

manifestação, deverá a Sra. Gestora encaminhar o feito ao departamento 

competente para as providências cabíveis. Após, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005148-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON PEREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

GEREMIAS GENOUD JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005148-56.2018.8.11.0003. Ação de Rescisão Contratual 

c/c Restituição de Quantia paga c/c Indenização por danos morais e 

materiais Autor: Wemerson Pereira Gonçalves Ré: Kappa 

Empreendimentos Imobiliários Ltda Vistos etc. WEMERSON PEREIRA 

GONÇALVES, devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO 

DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS em face de KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, também qualificada no 

processo. O autor pugnou pela desistência do feito (Id. 14680100). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese 

é de extinção, não necessitando da anuência da parte contrária, tendo em 

vista que a angularização processual não se aperfeiçoou. Ex positis, 

homologo a desistência apresentada pelo requerente, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a 

presente ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, contudo 

resta suspensa sua exigibilidade face o benefício da assistência judiciária 

gratuita concedida nos autos. Deixo de condenar o requerente ao 

pagamento de honorários advocatícios uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Transitada em julgado ou havendo a 

desistência do prazo recursal pelo litigante, encaminhe os autos ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 30 

de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008039-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C C PERES - ME (RÉU)

CEZAR CELESTINO PERES (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008039-84.2017.8.11.0003. Ação Monitória Requerente: 

Banco Santander S.A Requeridos: C.C. Peres Me e Cézar Celestino Peres 

Vistos etc. BANCO SANTANDER S.A, qualificado nos autos, ingressou 

com AÇÃO MONITÓRIA em face de C.C. Peres Me e Cézar Celestino 

Peres, também qualificados no processo. A autora pugnou pela extinção 

do feito ante a liquidação do débito (Id. 14753350). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Ex positis,. Julgo extinta a 

presente ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil. Custas já recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios vez que não houve apresentação de defesa. Transitada em 

julgado ou havendo a desistência do prazo recursal pelo litigante, 

encaminhe os autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005313-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA NUNES DINIZ (REQUERENTE)

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005313-40.2017.8.11.0003. Ação de Liquidação de 

Sentença Exequente: Neusa Nunes Diniz Executada: Ympactus Comercial 

S.A Vistos etc. ODENIR MARTINS REZENDE, devidamente qualificada nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA em face de 

YMPACTUS COMERCIAL S.A, também qualificada no processo. A 

exequente ingressou com a presente ação, pleiteando a restituição do 

valor investido para aquisição de contas/kits da executada, no importe 

total R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), ante o disposto na sentença 

proferida na Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que 

tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC. 

Juntou documentos. Intimada para emendar a inicial, no tocante à juntada 

dos boletos de aquisição das contas/kits e seus respectivos 

comprovantes de pagamento, bem como os extratos bancários para 

demonstrar se houve ou não recebimento de valores pela executada, a 

credora não cumpriu o comando judicial, quedando-se inerte (Id. 

14847822). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. 

A exequente pleiteia a liquidação da sentença proferida na ACP nº 

0800224-44.2013.8.01.0001. A sentença proferida na Ação Civil Pública nª 

0800224-44.2013.8.01.0001, declarou a nulidade dos contratos firmados 

entre os divulgadores e a empresa ré, e dentre outras questões 

estabeleceu que: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, 

determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que 

se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus 

Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos 

a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os 

divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução 

Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; B.3) 

devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta 

contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados 

nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus 

Comercial Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, 

mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não 

restituídas deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção 

US$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os 

divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela 
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ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). (...)” (grifei) Assim, vê-se que a r. decisão é ilíquida, sendo 

necessário a sua devida liquidação para apurar o quantum devido a cada 

divulgador, na forma individual, cujo pedido deverá ser processado nos 

termos do artigo 509, do CPC, que dispõe: “Art. 509 – Quando a sentença 

condenar ao pagamento da quantia ilíquida, proceder-se-á à sua 

liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:” Portanto, com base 

no artigo supra e nos termos da r. sentença exequenda, faz-se 

necessário a prova da existência de vínculo entre as partes, mediante a 

comprovação da aquisição das contas/kits da empresa executada, vez 

que algumas dessas contas eram adquiridas por crédito de terceiros (que 

deverão demandar ação própria), sem que houvesse 

desembolso/investimento de valores em favor da ré. No caso dos autos, a 

credora não comprovou a existência de vínculo entre as partes, seja pela 

juntada dos comprovantes de aquisição das contas/kits ou qualquer outro 

documento que demonstrasse a prova mínima de sua relação com a 

empresa executada, mesmo após ser-lhe oportunizada a emenda a inicial 

para tal finalidade (Id. 13528128). Os artigos 320, 321, 330, III e IV e 485, I, 

do Código de Processo Civil, são claros quando asseveram: “Art. 320. A 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação”. “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos 

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único: Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.” “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) IV - 

não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.” Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial;” O nosso e. TJMT, 

disciplina sobre o indeferimento da inicial em caso semelhante ao dos 

autos. Veja: “LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMENDA À INICIAL – ART. 321 

CPC/15 (ART. 284, CPC/73) – DECURSO DE PRAZO – DESCUMPRIMENTO – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO 

VÍNCULO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A determinação de emenda da inicial tem lugar no momento 

que o magistrado verifica que a petição não preenche os requisitos 

exigidos pela lei processual, ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser 

indeferida se o autor não cumprir o comando judicial. Assim, o 

descumprimento da ordem de emenda à inicial dá ensejo ao seu 

indeferimento. (Ap 158935/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)” Outros Tribunais possuem o 

mesmo entendimento. “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ÉDITO EXARADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

TELEXFREE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS PELOS 

DIVULGADORES OU PARTENS. PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO IMPROCEDENTE. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA AQUISIÇÃO DE COTAS NA PIRÂMIDE 

FINANCEIRA. REVELIA. DECRETAÇÃO QUE NÃO INDUZ A VERSÃO DO 

AUTOR À CONDIÇÃO DE VERDADE ABSOLUTA. NECESSIDADE DE 

PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. EXEGESE DO INCISO I 

DO ARTIGO 373DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, AC 03003492220168240002, Quinta 

Câmara de Direito Civil, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, julg. 

04.07.2017)”. Desse modo, sendo outorgado prazo para emendar a inicial 

e diante da inércia da credora que não o fez no prazo estabelecido, 

deixando que apresentar os documentos necessários e essenciais para o 

processamento desta liquidação, esta deve suportar o ônus do não 

cumprimento do ato processual. Ex positis, indefiro a petição inicial (CPC, 

330, IV), e por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

amparo no artigo 485, I c/c 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Condeno a exequente ao pagamento das custas processuais, 

contudo resta suspensa sua exigibilidade face o benefício da assistência 

judiciária gratuita, que ora defiro. Deixo de condená-la ao pagamento de 

honorários advocatícios, uma vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1008482-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA CHAVARELLI DA SILVA (REQUERENTE)

EDIR BRAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008482-35.2017.8.11.0003. Ação de Liquidação de 

Sentença Exequente: Priscila Chavarelli da Silva Executada: Ympactus 

Comercial S. Vistos etc. PRISCILA CHAVARELLI DA SILVA, devidamente 

qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL S.A, também qualificada 

no processo. A exequente ingressou com a presente ação, pleiteando a 

restituição do valor investido para aquisição de contas/kits da executada, 

ante o disposto na sentença proferida na Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco/AC. Juntou documentos. Intimada para 

emendar a inicial, no tocante à juntada dos boletos de aquisição das 

contas/kits e seus respectivos comprovantes de pagamento, bem como os 

extratos bancários para demonstrar se houve ou não recebimento de 

valores pela executada, a credora não cumpriu o comando judicial, sob o 

argumento de não possuir os comprovantes de aquisição, pugnando que a 

empresa devedora os apresente em juízo (Id. 13805331). Vieram-me os 

autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A exequente pleiteia a 

liquidação da sentença proferida na ACP nº 0800224-44.2013.8.01.0001, 

com base no artigo 524, §4º, do CPC, para que a executada apresente os 

documentos que comprovam a relação jurídica entre as partes. A 

sentença proferida na Ação Civil Pública nª 0800224-44.2013.8.01.0001, 

declarou a nulidade dos contratos firmados entre os divulgadores e a 

empresa ré, e dentre outras questões estabeleceu que: “(...) B) com 

amparo no art. 182 do Código Civil e como consequência da nulidade dos 

negócios jurídicos determinada no item A, determinar o restabelecimento 

das partes contratantes ao estado em que se achavam antes da 

contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus Comercial Ltda. a: B.1) 

devolver a todos os Partners os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável; B.2) devolver a todos os divulgadores AdCentral os 

valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit 

contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; B.3) devolver a todos os 

divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta contas VOIP 99 

Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados nos itens B2 e 

B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus Comercial Ltda. as 

contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, mas caso as tenham 

ativado, o valor que pagaram pelas contas não restituídas deverá ser 

abatido do montante total a receber, na proporção US$28,90 para os 

divulgadores AdCentral e US$27,50 para os divulgadores AdCentral 

Family; B.5) do montante a ser devolvido aos divulgadores AdCentral e 

AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. deverá deduzir os 

valores que os mesmos receberam a título de qualquer das bonificações 

da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de contas recebidas 

por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos partners deverão 

ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a título de comissões 

de venda; B.6) considerando que os contratos celebrados estabelecem 

valores em dólares norte-americanos, as devoluções aos partners e 

divulgadores e os abatimentos do que os mesmos receberam a título de 

bonificação na rede, gratificação de venda ou contas ativadas, deverão 

ser considerados em Reais, pelos montante efetivamente pagos e 

recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela ré Ympactus 

Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados monetariamente 

a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução Retornável e dos kits 

AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e sujeitos a juros legais 

desde a citação (que se deu por meio de comparecimento espontâneo da 

empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 880/964). (...)” (grifei) Assim, 

vê-se que a r. decisão é ilíquida, sendo necessário a sua devida 

liquidação para apurar o quantum devido a cada divulgador, na forma 

individual, cujo pedido deverá ser processado nos termos do artigo 509, 

do CPC, que dispõe: “Art. 509 – Quando a sentença condenar ao 

pagamento da quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a 

requerimento do credor ou do devedor: Portanto, com base no artigo supra 
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e nos termos da r. sentença exequenda, faz-se necessário a prova da 

existência de vínculo entre as partes, mediante a comprovação da 

aquisição das contas/kits da empresa executada, vez que algumas 

dessas contas eram adquiridas por crédito de terceiros (que deverão 

demandar ação própria), sem que houvesse desembolso/investimento de 

valores em favor da ré. No caso dos autos, a credora não comprovou a 

existência de vínculo entre as partes, seja pela juntada dos comprovantes 

de aquisição das contas/kits ou qualquer outro documento que 

demonstrasse a prova mínima de sua relação com a empresa executada, 

mesmo após ser-lhe oportunizada a emenda a inicial para tal finalidade (Id. 

10074773). Os artigos 320, 321, 330, III e IV e 485, I, do Código de 

Processo Civil, são claros quando asseveram: “Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. 

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único: Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” “Art. 330. 

A petição inicial será indeferida quando: (...) IV - não atendidas as 

prescrições dos arts. 106 e 321.” Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: I - indeferir a petição inicial;” O nosso e. TJMT, disciplina sobre o 

indeferimento da inicial em caso semelhante ao dos autos. Veja: 

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMENDA À INICIAL – ART. 321 CPC/15 

(ART. 284, CPC/73) – DECURSO DE PRAZO – DESCUMPRIMENTO – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO 

VÍNCULO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A determinação de emenda da inicial tem lugar no momento 

que o magistrado verifica que a petição não preenche os requisitos 

exigidos pela lei processual, ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser 

indeferida se o autor não cumprir o comando judicial. Assim, o 

descumprimento da ordem de emenda à inicial dá ensejo ao seu 

indeferimento. (Ap 158935/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)” Outros Tribunais possuem o 

mesmo entendimento. “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ÉDITO EXARADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

TELEXFREE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS PELOS 

DIVULGADORES OU PARTENS. PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO IMPROCEDENTE. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA AQUISIÇÃO DE COTAS NA PIRÂMIDE 

FINANCEIRA. REVELIA. DECRETAÇÃO QUE NÃO INDUZ A VERSÃO DO 

AUTOR À CONDIÇÃO DE VERDADE ABSOLUTA. NECESSIDADE DE 

PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. EXEGESE DO INCISO I 

DO ARTIGO 373DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, AC 03003492220168240002, Quinta 

Câmara de Direito Civil, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, julg. 

04.07.2017)”. Desse modo, sendo outorgado prazo para emendar a inicial 

e diante da inércia da credora que não o fez no prazo estabelecido, 

deixando que apresentar os documentos necessários e essenciais para o 

processamento desta liquidação, esta deve suportar o ônus do não 

cumprimento do ato processual. Ex positis, indefiro a petição inicial (CPC, 

330, IV), e por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

amparo no artigo 485, I c/c 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Condeno a exequente ao pagamento das custas processuais, 

contudo resta suspensa sua exigibilidade face o benefício da assistência 

judiciária gratuita concedido nos autos. Deixo de condená-la ao pagamento 

de honorários advocatícios, uma vez que a angularização processual não 

se aperfeiçoou. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000722-69.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO MIGUEL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000722-69.2016.8.11.0003. Ação de Indenização por 

Danos Morais Requerente: Élcio Miguel de Oliveira Requerido: Banco 

Bradesco S.A Vistos etc. ÉLCIO MIGUEL DE OLIVEIRA, qualificado nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

contra BANCO BRADESCO S.A, também qualificado no processo, visando 

a condenação do requerido na reparação dos danos descritos na inicial. O 

autor aduz ter se dirigido até a agência da instituição financeira nesta 

cidade, para efetuar operações bancárias, isto em 01.04.2016. Que 

recebeu uma senha de atendimento preferencial/prioritário, constando o 

horário de sua entrada naquele estabelecimento às 10h00. Alega ter 

permanecido na fila de atendimento por 02h00 (duas horas) até ser 

atendido às 12h00. Diz que, com a demora no atendimento, o demandado 

descumpriu a Lei Municipal nº 3.061/99. Requer a procedência do pleito 

indenizatório. Juntou documentos. O requerido apresentou defesa, 

alegando ausência dos requisitos necessários para a configuração da 

responsabilidade civil. Alega que nenhum dano restou comprovado pelo 

requerente. Requer a improcedência do pedido inicial. Tréplica. O 

demandante pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o 

processo no estado em que se encontra, vez que a prova produzida é 

suficiente para solução da lide e não há necessidade de dilação 

probatória, na forma do artigo 355, I, do CPC. O entendimento 

jurisprudencial é uníssono neste sentido: "Presentes as condições que 

ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera 

faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de 

Figueiredo). "Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da 

lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se 

encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro 

entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3). Moacir Amaral 

Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São 

Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o 

juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide". 

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar 

evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, ainda, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 

infindáveis diligências inúteis. A pretensão indenizatória do autor, 

ancora-se na demora no atendimento na instituição bancária. Registra-se 

que, para que se caracterize o ato ilícito, forçosa se faz a reunião dos 

elementos: ação ou omissão em caráter culposo ou doloso do agente; 

dano efetivo e, ainda, nexo de causalidade entre a conduta do agente e o 

dano suportado pela vítima. Ausente qualquer elemento, não há que se 

falar em dever de indenizar. Os danos morais são aqueles ocorridos na 

esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, 

alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana, ou da 

própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua. Para a 

configuração do dano moral, o magistrado deve se pautar pela lógica do 

razoável, reputando dano somente a dor, o vexame, o sofrimento ou a 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. Consoante narrado na peça exordial, o 

autor deu entrada na agência bancária às 10h00, sendo atendido às 

12h00, computando, portanto, um tempo de espera de 120 (cento e vinte) 

minutos. A propósito, a espera para atendimento na fila pelo período 

mencionado, por mais incômodo que venha causar não é capaz de 

alcançar a esfera moral do indivíduo, provocando lesões, seja de que 

natureza for. O que se vê in casu é o mero aborrecimento, até por que, o 

requerente não acostou aos autos provas suficientes que evidenciem 

haver sofrido qualquer infortúnio maior, senão aqueles cotidianos. A 

situação relatada, pelo analisado, não passa de mero dissabor, uma 

chateação comum nas relações habituais, não sendo apto a gerar 

qualquer tipo de indenização. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ESPERA EM FILA DE BANCO POR MAIS DE UMA HORA. 

TEMPO SUPERIOR AO FIXADO POR LEGISLAÇÃO LOCAL. INSUFICIÊNCIA 

SÓ DÁ INVOCAÇÃO LEGISLATIVA. PEQUENA REPERCUSSÃO. MEROS 

ABORRECIMENTOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. A invocação da 

legislação que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é 
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suficiente para ensejar o direito à indenização, pois essa espécie de 

legislação é de natureza administrativa. Para configuração do dever de 

reparação do dano moral, a conduta narrada deve ser capaz de repercutir 

no patrimônio imaterial da parte autora. Meros aborrecimentos não ensejam 

indenização a título de dano moral. (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.15.011958-7/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA 

CÍVEL)” “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

- POUCO TEMPO DE ESPERA EM FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - MERO 

ABORRECIMENTO - DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - SENTENÇA 

MANTIDA. Transtornos ou aborrecimentos causados pela pequena 

demora no atendimento em agência bancária não ensejam dano moral 

indenizável. (TJMG - Apelação Cível 1.0382.13.006805-1/001, Relator(a): 

Des.(a) Alberto Diniz Junior , 11ª CÂMARA CÍVEL)” Ademais, apesar de o 

autor ter esperado tempo superior aos 25 (vinte e cinco) minutos previstos 

na Lei Municipal nº 3.601/99, não vislumbro nos autos elementos capazes 

de ensejar compensação dos prejuízos ao demandante na intensidade que 

alega ter sofrido. Ressalta-se, acerca do alegado, que o entendimento 

aqui traçado encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça que se firmou no sentido que a invocação de lei estadual ou 

municipal que determine tempo de espera inferior ao experimentado não é 

suficiente para o reconhecimento do dano moral, devendo a autora 

demonstrar comprovadamente a situação ensejadora do dano cuja 

intensidade mereça compensação. Ou seja, nestas hipóteses o dano não 

é presumido, não podendo, por esse motivo, ser caracterizando in re ipsa, 

senão vejamos: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ESPERA EM FILA DE BANCO 

POR TEMPO SUPERIOR AO DE MEIA HORA FIXADO POR LEGISLAÇÃO 

LOCAL - INSUFICIÊNCIA DA SÓ INVOCAÇÃO LEGISLATIVA ALUDIDA - 

OCORRÊNCIA DE DANO MORAL AFASTADO PELA SENTENÇA E PELO 

COLEGIADO ESTADUAL APÓS ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS 

DO CASO CONCRETO - PREVALÊNCIA DO JULGAMENTO DA ORIGEM. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- A 

só invocação de legislação municipal ou estadual que estabelece tempo 

máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito 

à indenização, pois dirige a sanções administrativas, que podem ser 

provocadas pelo usuário. (...) (REsp 1340394/SP, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, TERCEIRA TURMA)” “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. POUCO TEMPO DE ESPERA EM 

FILA DE BANCO. MERO DISSABOR. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. 1. O pouco tempo de espera em fila de banco não tem 

o condão de expor a pessoa a vexame ou constrangimento perante 

terceiros, não havendo que se falar em intenso abalo psicológico capaz 

de causar aflições ou angústias extremas. 2. Situação de mero 

aborrecimento ou dissabor não suscetível de indenização por danos 

morais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 

1422960/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA)” 

Deste modo, considerando que não resultou configurado qualquer dano 

moral ao demandante, não há que se falar em compensação indenizatória. 

Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial. Condeno o requerente ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Entretanto, a sucumbência somente 

será exigida se presentes os requisitos legais, vez que o autor é 

beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 30 

de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007249-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR (ADVOGADO(A))

MICHELE SILVA DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CELESTINO DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1007249-66.2018.8.11.0003 Vistos etc. J.O.S.J 

REPRESENTADO POR MICHELE SILVA DA CONCEIÇÃO devidamente 

qualificado nos autos, ingressou com CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE 

FIXA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR em face de JOÃO PAULO CELESTINO DE 

JESUS, também qualificada no processo. O feito foi endereçado a uma das 

Varas de Família e Sucessões desta Comarca, no entanto a parte autora 

comparece aos autos e requer a desistência da ação (Id. 15043040). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese 

é de extinção, não necessitando da anuência da parte contrária, tendo em 

vista que a angularização processual não se aperfeiçoou. Ex positis, 

homologo a desistência apresentada pela requerente, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a 

presente ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil. Isento de custas processuais, vez que é beneficiário da justiça 

gratuita, a qual defiro. Deixo de condená-lo ao pagamento dos honorários 

advocatícios, em face da angularização processual não se aperfeiçoou. 

Transitada em julgado ou havendo a desistência do prazo recursal pelos 

litigantes, encaminhe os autos ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 30 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002669-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVO DANTAS ROCHA FILHO (AUTOR(A))

KELLVIN CESAR LOPES (ADVOGADO(A))

JAIDE MESQUITA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDON MAXIMIANO PERES (RÉU)

FAUSTA GOMES PEREIRA (RÉU)

ESPOLIO ILDON MAXIMIANO PERES (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002669-27.2017.8.11.0003. Ação de Adjudicação 

Compulsória Requerentes: Ivo Dantas Rocha Filho e Jaide Mesquita de 

Oliveira Dantas Rocha Requeridos: Ildon Maximiano Peres e outros Vistos 

etc. IVO DANTAS ROCHA FILHO e JAIDE MESQUITA DE OLIVEIRA 

DANTAS ROCHA, qualificados nos autos, ingressaram com AÇÃO DE 

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA em face de ILDON MAXIMIANO PERES e 

outros, também qualificados processo, visando obter a transcrição da 

matrícula do imóvel, objeto da lide, para seu nome. Os autores aduzem que 

adquiriram de Elias Paulo Dantas e de seus filhos Marcos Rogério Dantas, 

Josiana Martins Dantas e Kelly Martins Dantas da Silva, o imóvel Lote 13, 

Quadra 02, denominado “Chácaras Paraíso” registrado sob a matrícula nº 

88.647 do CRI local. Dizem que Elias Paulo Dantas comprou o bem dos 

requeridos, mediante a quitação do valor do contrato, porém os mesmos 

não efetuaram a transferência do bem. Aduzem que todas as tentativas 

de localização dos demandados restaram frustradas. Requerem a 

procedência do pedido inicial. Juntaram documentos. Aos revéis, citados 

por edital, foi nomeada Curadora Especial, na pessoa da Defensora 

Pública que atua nesta Vara, a qual apresentou defesa, por negativa 

geral, requerendo a improcedência do pedido. Tréplica. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o 

processo no estado em que se encontra, uma vez que a questão é 

unicamente de direito, prescindindo da produção de outras provas, o que 

autoriza o julgamento antecipado - art. 355, I do CPC. Na forma do artigo 

344 do Código de Processo Civil, “se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor”. Por certo, se é ônus da parte autora afirmar, é da 

parte ré responder, formando-se então a controvérsia, restam 

incontroversos os fatos alegados pela autora e não impugnados pela ré. 

Daí a presunção, que decorre da revelia, de veracidade dos fatos 

alegados na inicial. Isso não implica, entretanto, no impedimento do 

Julgador examinar os fatos, podendo, inclusive, determinar a realização de 

provas. É que, em entendimento assente na doutrina e jurisprudência, a 

revelia conduz a presunção relativa de veracidade. Nesse sentido, 

destaca-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1], verbis: “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, certamente o 

efeito mais importante da revelia, é meramente relativa, podendo ser 

afastada no caso concreto – em especial, mas não exclusivamente – nas 

hipóteses previstas expressamente pelo art. 345 do Novo CPC. Ao afirmar 

que a presunção de veracidade é relativa, é importante notar que o seu 

afastamento no caso concreto não permite ao juiz a conclusão de que a 

alegação de fato não é verdadeira. Não sendo reputados verdadeiros os 

fatos discutidos no caso concreto, o autor continua com o ônus de provar 

os fatos constitutivos de seu direito, sendo concedido a ele o prazo de 15 

dias para especificação de provas (art. 348 do Novo CPC). (...) Nessa 

nova hipótese de afastamento do principal efeito da revelia, a prova 
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constante dos autos só pode ser aquela produzida pelo autor com a 

petição inicial (prova pré-constituída), porque, se o juiz entender que o 

efeito se opera, julgará antecipadamente o mérito da ação. (...)”. Ainda: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. REVELIA. INVERSÃO DOS EFEITOS. NÃO OCORRÊNCIA. 

SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há falar em inversão dos 

efeitos da revelia, na medida em que o acórdão proferido na origem 

consignou que os fundamentos da decisão não estariam embasados em 

argumentos que deveriam ter sido levantados em sede de defesa, mas sim 

nos documentos juntados aos autos. 2. Como é cediço, "a revelia enseja a 

presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, 

podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual 

não determina a imediata procedência do pedido" (EDcl no Ag n. 

1.344.460/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 

13/8/2013, DJe 21/8/2013). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg 

no AREsp 669890 MS 2015/0042599-9, Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, Terceira Turma, julg. 09.06.2015, publ. 19.06.2015)”. É relativo, 

pois, o efeito material da revelia, podendo o Julgador, diante do sistema 

processual do livre convencimento motivado, examinar e avaliar os fatos, 

sendo-lhe lícito, inclusive, com base nos fatos alegados pelo próprio 

demandante, julgar a causa em seu desfavor. A adjudicação compulsória 

é o remédio jurídico posto à disposição de quem, munido de um contrato de 

promessa de compra e venda, não logra êxito em obter a escritura 

definitiva do imóvel pela recusa do promitente vendedor. Descreve o artigo 

16, do Decreto-Lei n.º 58, de 10.12.37, o qual dispõe sobre o loteamento e 

a venda de terrenos, que: “Art. 16. Recusando-se os compromitentes a 

outorgar a escritura definitiva no caso do art. 15, o compromissário poderá 

propor, para o cumprimento da obrigação, ação de adjudicação 

compulsória que tomará o rito sumaríssimo.” Para tanto, mostra-se 

imprescindível que a parte autora da demanda esteja munida de 

compromisso de compra e venda, como requisito mínimo ao escopo de ver 

a sua pretensão atendida. No caso dos autos, os autores esteiam a 

pretensão adjudicatória em Instrumento Particular de Venda e Compra de 

Imóvel Urbano firmado com Elias Paulo Dantas e seus filhos Marcos 

Rogério Dantas, Josiana Martins Dantas e Kelly Martins Dantas da Silva 

(Num. 6728058); que por sua vez Elias adquiriu dos requeridos por meio 

de Contrato Particular de Compra e Venda constante no Num. 6728055. 

Observa-se que aos requeridos citados por edital, foi-lhes nomeada 

curadora especial, que diante da ausência de informações sobre a parte 

que defende, não apresentou qualquer prova robusta e efetiva que 

assegurasse, mesmo que por presunção, algum elemento de convicção, 

vez que em razão da curadoria possui a faculdade de apresentar peça de 

defesa por negativa geral, nos termos do que dispõe o parágrafo único, 

do art. 341 do CPC: “Art. 341. (...) Parágrafo único. O ônus da impugnação 

especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado 

dativo e ao curador especial.” Registra-se que a relação jurídica entre os 

compromissários vendedores e o compromissário comprador, é de 

natureza pessoal. Assim, tendo sido pago o preço, recusando-se os 

credores a outorgar a escritura definitiva, pode ser pleiteado o 

cumprimento da obrigação mediante adjudicação. Necessário consignar 

ainda, que não constitui requisito ou pressuposto processual, para o 

ajuizamento da adjudicação compulsória, a notificação prévia dos 

vendedores para que sejam constituídos em mora, já que se trata de ação 

que objetiva a consolidação e o aperfeiçoamento da promessa de compra 

e venda com a outorga da escritura definitiva. Segundo, a Súmula nº. 239, 

do STJ, dispensa-se o registro do contrato para fins de adjudicação 

compulsória. In verbis “O direito à adjudicação compulsória não se 

condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de 

imóveis.” Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para adjudicar o imóvel descrito na inicial, 

sob a matrícula nº 88.647, do CRI local, em favor dos requerentes, valendo 

cópia desta decisão como título perante o ofício imobiliário. Condeno os 

requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, a favor do patrono dos demandantes, que fixo em R$ 

1.000,00 (hum mil reais), observando o §8º, do artigo 85, do CPC. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C. Rondonópolis – MT, 30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] Manual de Direito Processual 

Civil, Volume único, Editora Juspodivm, 8ª edição, 2016.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002132-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR (ADVOGADO(A))

CH PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

GC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

EDUARDO CAMILOTTI (REQUERIDO)

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

CARLOS ALBERTO KLAUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002132-31.2017.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Autor: Itaú Unibanco S.A Réus: Rodorápido Transportes Ltda e outros 

Vistos etc. ITAÚ UNIBANCO S.A, qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de Rodorápido Transportes 

Ltda e outros, também qualificados no processo. No curso do processo, 

as partes noticiam a realização de acordo e requerem sua homologação e 

a consequente extinção do feito (Num. Num. 12037821 – pág. 01/04). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se 

que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, sendo que o acordo 

foi devidamente cumprido, conforme consta Num. 15051789. Ex positis, 

homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante desta 

decisão. Julgo extinto o processo com amparo do artigo 487, III, “b”, do 

CPC. Custas já recolhidas e honorários advocatícios na forma pactuada. 

Transitada em julgado ou havendo a desistência do prazo recursal pelos 

litigantes, encaminhe os autos ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 30 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001119-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IMARA SOUZA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

LEONARDO SANTOS QUEIROZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILMA DE ARAUJO SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

TEREZINHA DA SILVA FRANCISCO (CONFINANTES)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE (AUTORIDADE)

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL (AUTORIDADE)

Eunice Paião Lopes (CONFINANTES)

JOAO LINO BARBOZA DE SOUZA (CONFINANTES)

JUVENAL JOSE LOPES (CONFINANTES)

JOSILEIDE CARDOSO DE JESUS (CONFINANTES)

 

CONSIDERANDO QUE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA DE ID. 

13777632 INFORMA QUE A CONFINANTE TEREZINHA DA SILVA 

FRANCISCO MUDOU-SE, QUE OS CONFINANTES JOÃO BARBOZA DE 

SOUZA E JOSILEIDE CARDOSO DE JESUS SOUZA TAMBÉM JÁ NÃO 

ESTARIAM MAIS RESIDINDO NAQUELE ENDEREÇO, BEM COMO QUE A 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS É DIIVIDIDA POR SETORES E QUE A 

EXPEDIÇÃO/CONFECÇÃO DE MANDADO DEPENDE DE ENDEREÇO CERTO, 

PROCEDO COM A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA 

PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DOS TERMOS DA 

CERTIDÃO DE ID. 13777632 INFORMANDO ENDEREÇO HÁBIL À CITAÇÃO, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003356-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE SOUZA GREGORIO (AUTOR(A))

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIZE ANTONIO BARBOSA (ADVOGADO(A))

VIAJAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002851-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TELES MACHADO (AUTOR(A))

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005147-42.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL SOUZA DAS NEVES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003689-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

ALEX FERRETTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DUILIO PIATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

DOMINGUES KAHA & DOMINGUES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010043-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIDELCY RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

ALBERTO PERGO CHILANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO SILVA MADLUM (ADVOGADO(A))

WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO (ADVOGADO(A))

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007039-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICE MARQUES BEZERRA (AUTOR(A))

VALESKA MACHADO MARTINS (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 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007039-15.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): VERONICE MARQUES BEZERRA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e Examinados. 

VERONICE MARQUES BEZERRA ingressou com a presente em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA S.A, afirmando que a 

requerida está cobrando valores relativos a consumo muito acima do que 

aquele que a requerente realmente gasta de energia elétrica. Requereu a 

concessão de tutela para que a requerida seja intimada a se abster de 

interromper o fornecimento de energia elétrica, com a suspensão da 

cobrança das faturas dos meses de Maio (R$195,14) e Agosto/2018 

(R$167,04), bem como, a exclusão de seu nome dos cadastros de 

proteção ao crédito. DECIDO. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma legal, razão pela qual recebo a inicial. No 

tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários 

à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo temos o 

artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que 

não restou satisfatoriamente demonstrada a probabilidade do direito da 

parte autora, haja vista que não há comprovação de que o aumento do 

consumo de energia tenha se dado por defeito ou irregularidade que 

possa ser atribuída à ré. O aumento pode estar ligado, por exemplo, a 

aquisição de novos aparelhos elétricos pela autora ou reajustes normais 

aplicáveis à prestação de serviços. Assim, não há verossimilhança nas 

alegações da autora, de forma que é indiscutível a necessidade da 

realização da prova técnica para averiguar o real consumo do autor, o que 

somente poderá ser admitido, de modo definitivo, em juízo de cognição 

mais exauriente. Registro que as faturas questionadas trazem em sua 

descrição que tais valores referem-se a consumo de kwh regular daquele 

mês de referência; e não se trata de uma fatura eventual, com cobrança 

de consumo recuperado e custos de inspeção (cobrança extra). Desse 

modo, a presente discussão necessita de conhecimento mais estreito 

quanto aos elementos comprobatórios relativos ao consumo real da UC da 

parte autora, devendo ser, pois, exaurida a fase cognitiva, o que não é 

possível na via da tutela antecipada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIÇO 

DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE AUMENTO 

EXCESSIVO DO CONSUMO. INDEFERIMENTO DA TUTELA, SOB O 

FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DO 

ARTIGO 273 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DECISÃO DE DECLÍNIO 

DE COMPETÊNCIA PROFERIDA VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL 

ESPECIALIZADA EM CONSUMIDOR PARA UM DAS CÂMARAS CÍVEIS NÃO 

ESPECIALIZADAS. ATUAL ENTENDIMENTO DESTA CORTE DA EXCLUSÃO 

DA COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS CÍVEIS ESPECIALIZADAS DAS 

DEMANDAS QUE ENVOLVAM SOCIDADES EMPRESÁRIAS. ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER 

TEMPO. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. VEDAÇÃO DO 

EXAME DA MATÉRIA DE MÉRITO PELO JUÍZO AD QUEM, SOB PENA DE 

VIOLAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL DAS PARTES AO DUPLO GRAU 

DE JURISDIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO SE AFIGURA 

TERATOLÓGICA, CONTRÁRIA À LEI OU À EVIDENTE PROVA DOS AUTOS, 

CABENDO APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 59 DA SÚMULA DE 

JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (TJ-RJ - AI: 

00321337120158190000 RJ 0032133-71.2015.8.19.0000, Relator: DES. 

LUCIO DURANTE, Data de Julgamento: 04/08/2015, DÉCIMA NONA 

CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 07/08/2015). “PROCESSUAL CIVIL - 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE AUMENTO DA 

CONTA DEPOIS DA PASSAGEM DA LEITURA DE MEDIDORES COMUNS 

PARA MEDIDORES ELETRÔNICOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA NÃO PAGAMENTO DAS 

CONTAS ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO - INDEFERIMENTO - AGRAVO. 1. 

Afigura-se despropositado o pedido de antecipação de tutela para isentar 

o autor da obrigação de pagar contas de fornecimento de energia elétrica 

até o julgamento da ação onde ele reclama do aumento ocorrido no valor 

da conta depois que a medição do consumo deixou de ser feita pelos 

relógios tradicionais e passou a ser feita por medidores eletrônicos 

(chamados de chips pelo povo), a uma porque a obrigação do consumidor 

é pagar pelo serviço que recebe (e por isso o Judiciário não poderia 

jamais compelir a empresa a fornecer energia elétrica sem o pagamento 

das faturas mensais), a duas porque só pode ser deferida antecipação da 

tutela (ou seja, do pedido) pretendida na ação e no caso, embora não 
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tenha vindo cópia da inicial, aparentemente o objeto da ação não é obter 

fornecimento gratuito de energia elétrica, e sim revisar o valor da conta 

mensal, e a três porque não há verossimilhança na alegação do autor, 

cuja procedência não pode ser aferida pelo simples cotejo de faturas 

atuais com faturas passadas, dependendo de prova pericial a ser ainda 

realizada. 2. Agravo de Instrumento a que se nega provimento”. (TJ-RJ - 

AI: 00059409720078190000 RIO DE JANEIRO DUQUE DE CAXIAS 6 VARA 

CIVEL, Relator: MIGUEL ANGELO BARROS, Data de Julgamento: 

13/03/2007, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

27/03/2007). Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, ressaltando que a medida poderá ser revista em qualquer 

momento processual, caso aportem novas provas aos autos. Nos termos 

do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 26 de 

Setembro de 2018, às 09:30 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Rondonópolis/MT, 29 de agosto de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIO JUÍZA DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006671-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELLEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004192-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

GLIDY M WANOVICH ESTEVAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MULLER (RÉU)

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT (ADVOGADO(A))

AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005053-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY GONCALVES (AUTOR(A))

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RHAIELLY MENDES DA SILVA (RÉU)

 

Intimação da parte autora, a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

devolução de correspondência, sem o cumprimento de sua finalidade.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002670-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN (ADVOGADO(A))

ROSIMEIRE MARINHO ADAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor/apelado para no prazo legal (art. 1.010,§ 

1º do CPC/2015) apresentar suas contrarrazões à apelação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006783-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GONCALVES AMORIM (ADVOGADO(A))

MARIA AURORA RICARDO (AUTOR(A))

IGOR GIRALDI FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES (ADVOGADO(A))

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

 

Intimação dos advogados da parte requerida, para no prazo legal, se 

manifestarem sobre o cálculo juntado pelo autor.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1009072-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS (ADVOGADO(A))

LOURDINHA GUILHERME RAIMUNDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES (ADVOGADO(A))

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, apresentar 

planilha atualizada do débito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008724-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CANDINHO COLUSSI (ADVOGADO(A))

COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOAIR JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA, NO PRAZO LEGAL, DAR REGULAR 

PROSSEGUIMENTO AO FEITO, POSTULANDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005572-69.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES (ADVOGADO(A))

CALIMERO BORTOLON FERREIRA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JOSE SERROU BARBOSA (RÉU)

JOSE APARECIDO ALVES PINTO (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 05 dias, 

apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004199-03.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V J M ALVES - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 718303 Nr: 13762-77.2012.811.0003

 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): CONSTRUTORA MALVEZZI LTDA, MAURICIO 

MALVEZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, distribuir a Carta Precatória 

expedida nos autos e comprovar sua distribuição ("Art. 1.210. Expedida a 

carta precatória, intimar a parte para diligenciar o seu cumprimento em 10 

(dez) dias, ressalvados os casos em que a parte for beneficiária da 

Justiça Gratuita. " - CNGC Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria). Decorrido o prazo sem comprovação nos autos, o feito 

ficará suspenso pelo prazo de 01(um) ano, com fundamento no art. 921, 

III, §1ª do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 343224 Nr: 11151-35.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FERREIRA DE CARVALHO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, LIZ 

REJANE SOUZA TAZONIERO - OAB:10514/MT, SERGIO HENRIQUE 

GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO JOSE PADILHA - 

OAB:5138/MT

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 452369 Nr: 7548-07.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEDIR MIRANDA DE AMORIM, CERJO 

MASIERO, JOSÉ REZENDE DA SILVA, MARLENE BALBINOTTI MASIERO, 

NILVA AUXILIADORA REZENDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - 

OAB:OAB/MT 5957

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, distribuir a Carta Precatória 

expedida nos autos e comprovar sua distribuição ("Art. 1.210. Expedida a 

carta precatória, intimar a parte para diligenciar o seu cumprimento em 10 

(dez) dias, ressalvados os casos em que a parte for beneficiária da 

Justiça Gratuita. " - CNGC Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria). Decorrido o prazo sem comprovação nos autos, o feito 

ficará suspenso pelo prazo de 01(um) ano, com fundamento no art. 921, 

III, §1ª do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 437168 Nr: 5836-16.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON FROEDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON SULZBACHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR APARECIDO BUSIQUIA 

- OAB:11564-A/MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um)ano, com 

fundamento no art. 921, III, §1º do Código de Processo Civil.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 434094 Nr: 2760-81.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOARES & SOARES LTDA ME, MARILE 

SOARES, ROBERTO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 2760-81.2010.811.0003

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A

EXECUTADO(A,S): SOARES & SOARES LTDA ME e ROBERTO SOARES

CITANDO(A,S): SOARES & SOARES LTDA ME e MARILE SOARES e 

ROBERTO SOARES

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/03/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 40.850,11

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,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 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Os executados contrataram um crédito inicial no 

valor de R$24.407,86, através do Contrato de Abertura de Crédito Fixo 

n°40/01080-5. Diante disso, deixaram de adimplir os pagamentos a que se 

obrigaram, não restando outra alternativa a não ser promover a execução 

de seu cédito, como lhe faculta a lei, mediante execução fiscal.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Bianca de Almeida Estácio, digitei.

 Rondonópolis - MT, 27 de agosto de 2018.

Thais Muti de Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 406217 Nr: 1955-02.2008.811.0003
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 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO BONAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO A. CUBA - 

OAB:11.150/MT, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN, OAB/MT 23193/O, para 

no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 12/07/2018, 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.: 824994 Nr: 4614-03.2016.811.0003

 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: LUCENI CRISTINA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

juntada de folhas retro, que noticiam o pagamento voluntário da condeção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 707967 Nr: 2792-18.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AURORA BOREAL, RONALDO 

BATISTA ALVES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO CAMILOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

juntada de petição de folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 770703 Nr: 2489-96.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERAI MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVAN LUIZ BERTOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIO SPAGNOLLO - 

OAB:OAB/ PR 38105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 761723 Nr: 14372-74.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALECIO DE MORAIS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCS FOSFATOS DO BRASIL LTDA, EUGENIO 

PIRES TERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI VIEIRA FERREIRA - 

OAB:OAB/MT10071-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON DE SIQUEIRA LIMA - 

OAB:OAB/SP 56.710, Bruno Ceren Lima - OAB:305008/SP, DUILIO 

PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, FLAVIO MULLER - OAB:MT/5841

 Intimação do advogado Dr. Duilio Piato Júnior para, no prazo legal, 

manifestar acerca da determinação, conforme transcrito: "

Verifico, outrossim, a alegação de que EUGENIO PIRES TERRA agiu de 

má-fé ao realizar a permuta dos bens em 30 de agosto de 2011, conforme 

se vê às fls. 48, uma vez que tinha pleno conhecimento da ação de 

execução que tramitava contra sua pessoa ( apenso 329799). Há 

alegação também de conluio de fraude, conforme se vê às fls. 58. Desse 

modo, oportunizo manifestação de EUGENIO PIRES TERRA, executado na 

ação executiva, em atenção ao princípio da ampla defesa, no prazo legal. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 744181 Nr: 4462-23.2014.811.0003

 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: JOSE ARTURO LLOBET MALALA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA MEDICA - EQUIPAMENTOS DE 

ULTRASSONOGRAFIA E MATERIAIS MEDICOS, AMAURI FLORES, 

INAJARA LIMA, INAJARA DE LIMA - ME - CIA DO MEDICO-EQUIPAMENTOS 

E MATERIAIS MEDICOS, FABIANO JAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO RAMOS 

BARRIONUEVO JUNIOR - OAB:17225/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 754688 Nr: 10152-33.2014.811.0003

 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: ALCIDES SEMENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AMELIA TOMAZINE DA PAZ, SUZANA 

TOMAZINE SEMENTINO, ANTONIO MARCOS SEMENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257/MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN, OAB/MT 23193/O, para 

no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 12/07/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 779049 Nr: 5808-72.2015.811.0003

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DE LIMA LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - 

OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT16.691A

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. ANTONIO MARTELLO JUNIOR, OAB/MT 6370/0, para no 
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prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 06/07/2018, 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.: 340660 Nr: 8808-66.2004.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIL SALEH CHARANEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.F.C COMERCIAL AGRICOLA LTDA 

(SCHIMIDT TRATORES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA - 

OAB: MT/5.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dra. LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA, OAB/MT 5296, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 09/07/2018, 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.: 800486 Nr: 16865-87.2015.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ARAUJO DA CUNHA & CIA LTDA 

EPP, E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, EMILIA CARLOTA G VIELA - OAB:OBA/MT 13206

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar contrarrazões 

ao recurso de Embargos de Declaração de fls. 37/40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 712009 Nr: 7054-11.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D LOC MÁQUINAS, FERRAMENTAS E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA LTDA, JORGE LUIZ DURANTE ITACARAMBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUSTIN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, trazer aos 

autos informações da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 429767 Nr: 11767-34.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATYA ELIAS DOS SANTOS (DISTRIBUIDORA 

DE ARTIGOS EVANGELICOS PROFETICA), KATYA ELIAS DOS SANTOS, 

JOAO RICARDO DE SOUZA GALHENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT, PAULO DE SOUZA FREITAS JUNIOR - 

OAB:MT/10.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- - OAB: 5152-A/MT

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada, na seguinte forma:

KATYA ELIAS DOS SANTOS

 09.331.188/0001-25

KATYA ELIAS DOS SANTOS

648.137.112-00

JOAO RICARDO DE SOUZA GALHENO

606.739.231-34

R$ 219.479,88 (fls. 172)

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade.

 Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.

Em sendo negativa, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento 

ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

DEFIRO o desentranhamento dos documentos sigilosos. Certifique-se.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 709765 Nr: 4703-65.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO OLENDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT/ 8.530-A, NESTOR MAYER - OAB:7618/MT, ROBERTA BEATRIZ 

DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Para melhor análise do pedido, determino a intimação da parte autora 

para, no prazo de 10(dez) dias, trazer o demonstrativo atualizado do 

débito.

Após, conclusos para deliberação acerca do arresto online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 701115 Nr: 9093-15.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MOACIR ORLATO ME, EDSON MOACIR 

ORLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REUEL DE MEIRELES FELTRIN - 

OAB:21018/O

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. Fabiula Andreia Ciarini Viott, para no prazo de 03 (três) dias, 

DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com carga desde o 

dia09/06/2016, sob pena de busca e apreensão, bem como perda do 

direito à vista fora de cartório e multa correspondente à metade do 

salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 770817 Nr: 2541-92.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVISTA S. A ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ester da Silva Manso Gomes - 
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OAB:15101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANUELA INSUNZA - 

OAB:11582/ES

 Vistos e examinados.

I – Penhora online

Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada.

Executado: A VISTA S.A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO

CNPJ: 04.533.779/0001-61

Valor: R$ 15.332,86 (fls. 152)

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade.

 Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.

II – Renajud

Defiro o pedido para busca de veículos em nome da parte executada via 

Sistema RENAJUD.

 Em sendo positiva, intime-se a parte exequente para manifestar se possui 

interesse na penhora do veículo, indicando o endereço para sua 

formalização.

 Em sendo negativa, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, indicar bens passíveis de penhora.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 736665 Nr: 15957-98.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDO DA SILVA MIRANDA, ELIENE MARTINS 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTUM EMPREENDIMENTOS, ANGELO 

BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: angelo ber - OAB:, ANGELO 

BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT

 Vistos examinados.

Ante o teor da certidão de fls. 210, defiro o pedido de levantamento de 

valores formulado às fls. 212 (R$211,20).

Após as providências do Prov. 68/2018 do CNJ, expeça-se o alvará.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 819895 Nr: 2878-47.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LUIZ MATTEI, GOIACY MOURA 

PANIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 8.123, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:OAB/MT16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:MT/6005 - A

 Vistos e Examinados.

 Determino a intimação da parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias, 

trazer aos autos a cópia do acordo legível.

 Com a vinda, conclusos para homologação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 802349 Nr: 15351-02.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU CARLOS MARCHI, FLAVIO CESAR DE 

MARCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT, LARA CRISTINA RIBEIRO AMORIM - 

OAB:OAB/MT20058/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada, na seguinte forma:

DIRCEU CARLOS MARCHI

CPF: 543.164.560-91

FLAVIO CESAR DE MARCHI

CPF: 583.342.380-53

R$ 66.481,23 (fls. 122)

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade.

 Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.

Em sendo negativa, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento 

ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 803975 Nr: 15895-87.2015.811.0003

 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: ESPOLIO DE JERONIMO ALVES DA SILVA, ESPÓLIO DE 

JANDIRA CONCEIÇÃO DA SILVA, CELGINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA SANTA FE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e Examinados.

 Analisando os autos, observa-se que a parte executada não foi 

regularmente citada até o presente momento.

 Dessa forma, visando dar maior efetividade à prestação jurisdicional, 

defiro a busca de endereço da parte executada através dos Sistemas 

INFOJUD E BACENJUD, conforme extratos anexos.

 Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15(quinze) dias, sob pena de extinção.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 742095 Nr: 3424-73.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLIANA TEREZA DUTRA FLORENCIO, MAICON 

ANTONIO FLORENCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3.877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

I – Penhora online

Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada.

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade.

 Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.

II – Renajud

Defiro o pedido para busca de veículos em nome da parte executada via 
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Sistema RENAJUD.

 Em sendo positiva, intime-se a parte exequente para manifestar se possui 

interesse na penhora do veículo, indicando o endereço para sua 

formalização.

 Em sendo negativa, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, indicar bens passíveis de penhora.

III - Infojud

Defiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD das declarações de renda 

da parte executada, referente aos últimos 03 (três) exercícios.

A resposta ficará arquivada em pasta própria na secretaria, sendo 

vedada a extração de cópias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009950-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUI REIS DA SILVA (REQUERENTE)

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. DOS. S. PINTO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20(VINTE) DIAS AUTOS 

N.º 1009950-34.2017.8.11.0003 ESPÉCIE:[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, SUBSTITUIÇÃO DO 

PRODUTO] PARTE AUTORA: REQUERENTE: RUI REIS DA SILVA, brasileiro, 

casado, motorista, portador da cédula de identidade RG nº. 11119497 

SJ/MT, devidamente inscrito no CPF nº. 393.851.751-49, domiciliado com 

endereço na Rua J, nº 28, Jardim Liberdade, CEP: 78.700-000, em 

Rondonópolis /MT PARTE RÉ:REQUERIDO: E. DOS. S. PINTO - ME,com o 

nome fantasia RODOFREIOS,pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o n° 11.198.176/0001-16, estabelecida com sede na Rod. BR 36, 

KM 206, no Distrito Industrial, Bairro Áreas Periféricas, CEP 78.750-541, 

Rondonópolis/MT CITANDO:REQUERIDO: E. DOS. S. PINTO - ME DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO:27/05/2016. VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte, requerida REQUERIDO: E. DOS. S. PINTO 

- ME ., atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente 

ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da expiração 

do prazo deste edital, apresentar resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: RUI REIS DA SILVA acima 

qualificado manejou AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DP 

RPODUTI C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS em desfavor de E. DOS S. 

PINTO-ME acima qualificado alegando que no dia 23/01/2015 contratou 

com a requerida a troca da válvula de freio e pedal, os pedais que ficam 

abaixo do volante do caminhão, pagando a quantia de R$ 400,00. Informa 

o autor que ocorreu falha na prestação de serviço que comprometeu todo 

o sistema de válvulas de freios assim como o sistema de ar compressor 

do caminhão, causando danos em todo o sistema de frenagem. Aduziu 

ainda que em meio a uma viagem para transporte o veículo travou, tendo 

que permanecer por 12 dias sem trabalhar, fora os prejuízos materiais. 

Que tentou amigavelmente resolver a questão junto à requerida, porém 

sem sucesso. Ao final requereu a procedência da ação para a 

condenação da requerida em danos morais, danos materiais na 

importância de R$ 8.000,00, além de custas e honorários. Deus a causa o 

valor de R$ 15.000,00. DESPACHO:" Ante a notória dificuldade em se 

encontrar a parte requerida para a citação pessoal, e tendo em conta que 

o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê que é requisito da citação por edital a 

simples afirmação do autor acerca das hipóteses das circunstâncias 

autorizadoras da citação por edital, DEFIRO o pedido formulado. 

Providencie-se a citação da parte requerida, por edital, observando-se as 

disposições do artigo 257 do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. " Eu, Thais Muti de Oliveira, Gestora Judiciária, 

digitei. Rondonópolis - MT,30 de agosto de 2018 Thais Muti de Oliveira 

Gestora Judiciária SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34106100

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 889970 Nr: 1697-40.2018.811.0003

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMAR, GADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, Dr. Samir Badra Dib, OAB/MT 

5205, da sentença a seguir transcrita:"Visto. Considerando a desistencia 

manifestada à fl. 36, matenho a autorização da emissão do passaporte e 

JULGO EXTINTO o feito, arquivando-se imediatamente com as baixas 

necessárias e anotações devidas. Às providências."

2º JUIZADO ESPECIAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 385937 Nr: 13997-54.2006.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTER CELL ADMINISTRACAO COMERCIO E 

SERVICO LTDA ME, MICROBENS ADMINISTRACAO, COMERCIO E SERVICO 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370, MARCELLA COSTA LOPES MORAIS RESENDE - 

OAB:10505/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da Carta Precatória juntada as folhas 117/118 a 

seguir transcrito "Deixei de citar a parte requerida Alessandro Alvarenga 

do Espirito Santo, pelo seguinte: trata-se de uma casa aparentemente sem 

ninguém morando", procedo a intimação do Requerente para a 

manifestação nos autos em 10 (dez)dias.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001592-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. D. N. (REQUERENTE)

E. F. D. G. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. Z. (ADVOGADO(A))

E. N. D. S. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1001592-80.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Vê-se que, de 

fato, assiste razão à parte requerida em sua petição de ID: 14967106, já 

que no processo n.º 1001162-31.2017.811.0003, idêntico a este, as 

partes celebraram um acordo tratando de todas as matérias aqui 

ventiladas. Portanto, dou por prejudicada a audiência designada no ID: 

13312777. 2. Intime-se, com urgência. 3. Após, venham-me os autos 

conclusos para extinção do feito por perda de objeto e litispendência 

simultaneamente à homologação do acordo. 4. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001671-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. P. (ADVOGADO(A))

A. O. A. (ADVOGADO(A))

A. D. D. L. T. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. S. (RÉU)
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M. D. F. G. C. (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1001671-59.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 31.10.18, às 14h40min, para a realização da 

audiência de conciliação, instrução e julgamento. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se as partes e seus advogados e o representante do Parquet. 

3. No mandado de intimação das partes deverá constar que a sua 

ausência, ou se presentes não quiserem depor, importará em confissão 

quanto à matéria de fato, nos termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos. 

4. No mais, saliento que compete aos patronos das partes informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, hora e local da audiência 

designada, com pelo menos 3 (três) dias de antecedência, 

dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 455, caput e §1º, do CPC). 5. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 de julho de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000116-41.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. D. S. (REQUERENTE)

A. M. G. G. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. D. M. (REQUERIDO)

R. P. R. D. A. (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1000116-41.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Tendo em vista a 

oposição dos embargos declaratórios de ID: 12627317, intime-se a parte 

embargada para que se manifeste, no prazo legal, nos termos do art. 

1.023, §4º, do Código de Ritos. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 30 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001032-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. P. C. N. (AUTOR(A))

P. P. C. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. C. (ADVOGADO(A))

J. N. D. S. (RÉU)

 

“6. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta e em 

conformidade com o parecer ministerial, extingo o feito com resolução de 

mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Digesto Processual Civil. 7. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 8. Notifique-se o 

representante do Ministério Público. 9. Tendo as partes renunciado ao 

prazo recursal, a presente transita em julgado com sua publicação, após, 

arquivem os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

27 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz de Direito.”

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004144-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO SOUZA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004144-18.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Retifico o item 11 

da sentença de ID: 10953711, que passará a ter a seguinte redação: “11. 

Portanto, ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

em conformidade com o parecer ministerial, com espeque no art. 487, I, do 

Digesto Processual Civil, julgo procedente o pedido veiculado no petitório 

inaugural para reconhecer a paternidade do requerido em relação ao 

requerente, que passará a se chamar JOSÉ MIGUEL VITORIANO DA 

SILVA, sendo que doravante constará na certidão de nascimento do 

demandante como seu genitor o Sr. MARCIO SOUZA DA SILVA e, como 

seus avós paternos Mario Pociano da Silva e Antonia Ivanildes Souza da 

Silva.” 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 29 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003960-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON CARLOS DA FONSECA (REQUERENTE)

FRANCISCO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRONITA MARGARIDA DA FONSECA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003960-28.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 14716173, pelo que determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 

(um) mês. 2. Aguarde-se em arquivo provisório. 3. Decorrido o prazo da 

suspensão, sem manifestação, determino que se certifique nos autos e 

intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 

4. Após, conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 29 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006198-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE LEAL RIBEIRO (REQUERENTE)

CLAUDIA LEAL RIBEIRO (REQUERENTE)

LIGIA LEAL RIBEIRO (REQUERENTE)

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO RIBEIRO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006198-20.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente às 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. Nomeio inventariante a requerente 

CLAÚDIA LEAL RIBEIRO, que deverá ser intimada, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, assinar o respectivo do termo de compromisso. 4. No prazo 

de 20 (vinte) dias, contados da data em que prestar compromisso, deverá 

a pessoa da inventariante apresentar as primeiras declarações, 

acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados, inclusive CCIR expedida pelo INCRA em caso de imóvel 

rural, devidamente atualizados e autenticados, lavrando-se termo 

circunstanciado em cartório (art. 620, CPC). 5. Se não houver 

necessidade de citação de algum herdeiro (art. 626, CPC), digam as 

partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e as Fazendas 

Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras declarações 

(art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação às primeiras declarações, 

e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto aos valores 

atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), lavre-se o termo 

de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a pessoa da 

inventariante para prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 9. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de agosto de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006780-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS (ADVOGADO(A))

MARIA NIVIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K. S. A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006780-20.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 
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Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Decorrido o prazo, em atenção ao disposto no art. 

72, inciso II, do Código de Ritos, nomeio como curador especial a 

Defensoria Pública deste estado, representada pelo Dr. Valdenir Luiz 

Pereira, para o patrocínio dos interesses do demandado, devendo ser 

intimado para requerer o que de direito. 4. Cite-se a parte requerida para, 

querendo, apresentar contestação, salientando-lhe que o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 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. 5. 

Determino que a equipe multidisciplinar forense proceda, imediatamente, in 

loco ao estudo psicossocial das condições da parte autora e da menor. 6. 

Com a juntada do laudo da equipe multidisciplinar forense, abra-se vista 

dos autos às partes e ao Ministério Público. 7. No intuito de resguardar o 

interesse da criança, que, como noticia a peça vestibular, se encontra sob 

a responsabilidade da parte autora, defiro a tutela de urgência nos moldes 

requeridos, pelo que nomeio como tutora provisória a Sr.ª Maria Nivia da 

Silva, avó da menor, que deverá ser intimada para assinar o respectivo 

termo. 8. A parte autora deverá ser informada que a tutela ora concedida 

tem caráter temporário, podendo ser revogada a qualquer tempo, caso 

surjam situações que demandem deste juízo providência necessária à 

proteção da infante. 9. Intime-se. 10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 22 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1006734-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA CAMILO DE ASSIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA CAMILO DE ASSIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006734-31.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que se trata de AÇÃO DE 

INVENTÁRIO, na qual as partes pleiteiam a partilha de um imóvel, matrícula 

80.096, porém, o referido imóvel não está em nome da de cujus. 2. Assim, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial (art. 321, do CPC), atendendo às disposições contidas no art. 320, 

do Estatuto Processual Civil, carreando aos autos documento hábil a 

comprovar a propriedade do imóvel supracitado, conforme preconiza o art. 

1.227, do Código Civil, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, CPC). 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 30 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006633-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. M. R. A. (REQUERENTE)

DUILIO PIATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOVIANE CRUZ MAZINI OAB - 214.889.048-47 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERT REGIS RODRIGUES AZEVEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006633-91.2018.8.11.0003 Vistos etc. 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, 30 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006599-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO PIRES (REQUERENTE)

LUCIVALDO PIRES CEZAR (REQUERENTE)

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006599-19.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo-lhe 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 

necessitada. 3. Nomeio como inventariante o requerente ALESSANDRO 

PIRES, conforme estabelece o art. 660, inciso I, do Código de Processo 

Civil. 4. Considerando a informação carreada à proemial, segundo a qual 

os herdeiros do de cujus são maiores e capazes, processe-se o feito sob 

o rito disciplinado no art. 659 e seguintes, do Código de Ritos, devendo a 

pessoa do inventariante providenciar a juntada da certidão negativa 

estadual (emitida pela PGE). 5. Empós, conclusos para a sentença. 6. 

Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30 de 

agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006586-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO PEREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

THAIS FERNANDA NUNES PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERCINA VIEIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006586-20.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo-lhe 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 

necessitada. 3. Nomeio como inventariante o requerente AGNALDO 

PEREIRA BARBOSA, conforme estabelece o art. 660, inciso I, do Código 

de Processo Civil. 4. Considerando a informação carreada à proemial, 

segundo a qual o herdeiro da de cujus é maior e capaz, processe-se o 

feito sob o rito disciplinado no art. 659 e seguintes, do Código de Ritos, 

devendo a pessoa do inventariante providenciar a juntada da certidão 

negativa estadual emitida pela PGE, pois a certidão juntada no ID: 

14735991 não presta aos fins colimados. 5. Empós, conclusos para a 

sentença. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 30 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007227-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE JESUS PESSOA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA DE JESUS PESSOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007227-08.2018.8.11.0003 Vistos etc., Intime-se a parte requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar aos autos cópia dos 

documentos pessoais das partes (CPF, RG e certidão de nascimento e/ou 

casamento), visando aferir a legitimidade ativa do demandante, em 

consonância ao art. 747, parágrafo único, do CPC, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos moldes dos arts. 320 e 321, parágrafo único, 

do CPC. Após, tornem os autos conclusos. Às providencias. 

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005782-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

CARLOS FRANCISCO QUESADA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMIRO ALVARO E SILVA (INVENTARIADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO inventariante para apresentar, os 

seguintes documentos: a) certidões negativas de débito municipal, 

estadual (expedida pela PGE) e federal em nome do falecido; b) certidão 

atualizada da matrícula dos imóveis indicados na exordial, bem como o 

CLRV do veículo inventariado; c) Guia de Informação e Apuração de ITCD 

devidamente acompanhada da avaliação administrativa do acervo 

patrimonial inventariado; d) certidão negativa de testamento, nos moldes 

do art. 2º do Provimento n.º 56/2016-CNJ, eis que documento 

indispensável à propositura da presente ação. FACULTO ao inventariante 

manifestar interesse na conversão do presente em arrolamento sumário, 

máxime por este possuir rito mais célere que o ora eleito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003194-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. F. (ADVOGADO(A))

C. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. C. S. C. (RÉU)

A. G. D. S. (RÉU)

S. B. D. (ADVOGADO(A))

B. P. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003194-72.2018.8.11.0003 Vistos. 1. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC. 2. DEFIRO à parte autora os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil. 3. Destarte, a fim de evitar futuras arguições de 

nulidade, admito o menor ANTHONY GABRIEL DOS SANTOS na condição 

de terceiro interessado na lide, notadamente ante a pendência de ação de 

investigação de paternidade registrada sob a numeração única 

1004587-66.2017.8.11.0003 ajuizada pelo incapaz para fins de obter o 

reconhecimento da alegada paternidade em relação ao falecido JOSAFÁ 

SERRA CAMPOS. 4. Previamente à efetivação da citação do requerido 

Braz Pacheco Campos pela via editalícia, conforme requerido na exordial, 

visando conferir regular andamento ao feito e a fim de evitar futuras 

arguições de nulidade, em observância ao princípio da efetividade 

processual, e considerando que “OS SISTEMAS DE CONSULTA INFOSEG, 

BACENJUD E RENAJUD SÃO MECANISMOS CRIADOS JUSTAMENTE PARA 

INTEGRAR O JUDICIÁRIO AOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS, SERVINDO 

COMO BASE DE DADOS NACIONAL PARA COLETA DE INFORMAÇÕES, E 

SEU USO DEVE SER INCENTIVADO, JÁ QUE LEVA AO CÉLERE 

ANDAMENTO JUDICIAL” (TJ-DF - APL: 10973620098070006 DF 

0001097-36.2009.807.0006,  Rela to r :  LUCIANO MOREIRA 

VASCONCELLOS, Data de Julgamento: 24/05/2012, 5ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 04/06/2012, DJ-e Pág. 235), prudente a efetivação de 

pesquisa na Rede Infoseg visando obter o endereço atualizado do 

requerido, todavia o sistema não dispôs a integralidade dos dados 

referente ao endereço da demandada, inviabilizando sua localização 

pessoal. 5. Deixo de designar audiência de conciliação, porquanto 

vislumbro, na hipótese, impossibilidade de autocomposição ante a 

inviabilidade de citação pessoal de um dos requeridos, bem como diante 

de menor na condição de terceiro interessado da lide. 6. Citem-se os 

requeridos e o terceiro interessado para contestar a presente, desde que 

o faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias a contar 

da juntada do último mandado de citação (art. 335, III e art. 231, IV do CPC), 

sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 

341, NCPC). Com relação ao requerido Braz Pacheco Campos a citação 

deverá ser formalizada pela via editalícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias 

para o edital, correndo da data da publicação única. Por se tratar de parte 

beneficiária da justiça gratuita, a publicação será feita apenas no órgão 

oficial (artigo 257, II, do CPC). 7. Transcorrido in albis o prazo da resposta, 

nomeio o Escritório Modelo do UNIJURIS para, por intermédio de seu 

advogado e professor-orientador, atuar como curador especial da parte 

citada por edital bem como do menor terceiro interessado, devendo o 

mesmo ser intimado para apresentar defesa, abrindo-se-lhe vista pelo 

prazo legal. Às providências. Rondonópolis-MT, 17 de maio de 2018. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000612-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RODRIGUES DA SILVA MEDEIROS (REQUERENTE)

RAFAEL XAVIER DE PAULA (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

JOAO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

REGINALDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

VALDINEIS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

TIAGO XAVIER DE PAULA (ADVOGADO(A))

VALDECI RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

GERSON CAMILO DE PAULA (ADVOGADO(A))

REINALDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

AMANDA CAROLYNE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

VALTENES RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA IZALTINA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE INVENTARIANTE, PARA 

PROCEDER A IMPRESSÃO DIRETAMENTE NO SISTEMA PJE, DAS PEÇAS 

CONSTANTES NO FORMAL DE PARTILHA ID 14984724, ENCAMINHANDO 

AOS SETORES COMPETENTES PARA AS PROVIDENCIAS DE DIREITO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001322-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. (ADVOGADO(A))

S. R. P. (AUTOR(A))

J. R. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. F. (ADVOGADO(A))

R. A. R. (ADVOGADO(A))

D. P. D. S. (RÉU)

 

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMILIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE 

RONDONOPOLIS/MT. EXECUÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS AUTOS Nº 

1001322-22.2018.8.11.0003 Requerente: JOSIANE RUIZ CONRRAL 

Requerido: DARCI PEREIRA DOS SANTOS DARCI PEREIRA DOS SANTOS, 

devidamente qualificado nos autos em epígrafe, por intermédio de seu 

procurador que ao final assina, vem, respeitosamente, com o devido 

acatamento, à presença de Vossa Excelência, requerer a juntada dos 

comprovantes de depósitos realizados pelo executado, especificamente 

nos valores de R$ 200,00 (duzentos reais) e R$ 467,00 (quatrocentos e 

sessenta e sete reais), conforme delineado nos embargos à execução, 

vide ID Nº 13814193. Nestes termos, Pede Deferimento. Cuiabá/MT, 04 de 

Julho de 2018. RAMUNDO ALVES RIBEIRO OAB/MT 19.163

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438811 Nr: 7478-24.2010.811.0003

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEDLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RUBSON PEREIRA 

GUIMARAES, para devolução dos autos nº 7478-24.2010.811.0003, 

Protocolo 438811, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 366977 Nr: 13947-62.2005.811.0003

 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: CDBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, VILMONDES APRIGIO DA SILVA LUZ - 

OAB:MT/10.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON BATISTA DE 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT18615, JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GERSON BATISTA 

DE ALBUQUERQUE, para devolução dos autos nº 

13947-62.2005.811.0003, Protocolo 366977, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 790296 Nr: 10350-36.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMBM, IM, CJR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAM, AAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ANTONIO MENDES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 16484, REINADO JOSETTI DE OLIVEIRA - 

OAB:11145/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MESQUITA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT15.209, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - 

OAB:3052-A/MT, MARCELO DA SILVA LIMA - OAB:4272

 Vistos etc.,

Expeça-se o formal de partilha conforme vindicado à fl. 2.851, às 

expensas do solicitante, nos moldes da r. sentença de fls. 2.792/2.793, 

que por sua vez, homologou o acordo extrajudicial de fls. 2.759/2.772, 

sobretudo considerando que o solicitante se trata do co-proprietário do 

imóvel rural objeto da partilha havida no presente feito.

Intimem-se.

Após, em não havendo requerimento no prazo de 05 (cinco) dias, tornem 

os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 819119 Nr: 2610-90.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDSC, JDFSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEISSIANY NADINE 

CARVALHO CAETANO - OAB:OAB/MT18950

 Posto isso, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 771, parágrafo único c/c art. 485, III e VI, ambos do CPC.Sem 

custas e honorários, face a gratuidade da justiça precedentemente 

deferida. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas 

estilares.Publique-se, intimem-se e cumpra-se.Rondonópolis/MT,30 de 

agosto de 2018.CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 744383 Nr: 4580-96.2014.811.0003

 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: NSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSDS, EDDBDS, NSDS, NSDS, NSDSA, LSDS, 

LSDS, ESDS, APADS, LDAS, LSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdirene Jesus de Souza - 

OAB:MT 18.465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdirene Jesus de Souza - 

OAB:MT 18.465

 Vistos etc.,

01. Em tempo, oficie-se ao INCRA solicitando informações acerca da atual 

situação do imóvel descrito e caracterizado no “Espelho da Unidade 

Familiar - Identificação”, documento de fls. 233 (remetendo-se inclusive 

cópia do documento), devendo r. entidade fornecer ao Juízo cópia do 

contrato que concedeu a propriedade/posse do imóvel em favor da 

falecida Nancy, declinando, ainda, acerca da viabilidade de transmissão 

da posse/propriedade do bem em favor dos sucessores da beneficiária 

Nalcy Silva de Souza falecida aos 22/07/2015, assinalando-se o prazo de 

vinte dias úteis para resposta.

02. Aportando aos autos a resposta supra, intime-se o inventariante para, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar o plano de partilha nos moldes 

legais, tendo em vista que ainda que tenha sido efetuada a venda 

extrajudicial dos semoventes no transcurso do feito, tais compõe o monte 

mor, devendo, para tanto, ser regularizada a sua divisão, ante a 

inexistência de qualquer informação dando conta da cessão dos direitos 

hereditários em favor de terceiro mediante escritura pública ou termo nos 

autos.

03. Em caso de inércia, intime-se o inventariante pessoalmente para, no 

prazo de cinco dias, dar cumprimento ao disposto no item 02 do presente 

decisum, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Em seguida, à conclusão.

Às providências com URGÊNCIA eis que se trata de feito incluído nas 

metas prioritárias do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 815333 Nr: 1341-16.2016.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBZCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:OAB/MT17933

 Vistos etc., 1. Em tempo, verifico que a parte autora intitulou a demanda 

em apreço como ‘Ação de Divórcio Direto Litigioso’, contudo, a teor dos 

fatos constantes do corpo da exordial, a requerente pretende, além disso, 

a partilha dos bens amealhados na constância do relacionamento, todavia, 

a autora deixou de formular qualquer pedido meritório de partilha.Destarte, 

faculto a demandante a adequação da inicial, a fim de apresentar, 

querendo, pleito de mérito acerca do patrimônio mencionado às fls. 08/10, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento da matéria, 

sobretudo considerando-se que na petição inicial deve vir retratada não 

só a causa de pedir, mas também o pedido, haja vista o Princípio de 

Congruência, segundo qual o Magistrado deve apreciar e julgar a lide nos 

limites do que foi postulado pela parte autora (artigos 141 e 492 do Código 

de Processo Civil), sob pena de incorrer em inescusável sentença citra, 

extra ou ultra petita, passível de nulidade.2. Ademais, em que pese a 

afirmação de que o requerido não foi citado para contestar o pedido (fl. 

112), verifico que a citação pessoal ocorreu à fl. 69, constando-se do 

mandado o prazo legal de defesa, sem que houvesse a manifestação 

pertinente, sendo-lhe decretada a revelia no decisum de fl. 73, não 

havendo que se falar, portanto, em nova citação ou intimação para 

apresentação de defesa.3. Doravante, proceda a habilitação do causídico 

derradeiramente constituído, em consonância ao instrumento de 

representação processual apresentado à fl. 114.4. Ainda, previamente a 

análise do pedido de homologação do ajuste firmado, intimem-se as partes 

para especificar a data de vencimento da obrigação pactuada no item ‘4’ 

de fl. 116, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não homologação.5. 

(...)declaro que o feito terá o julgamento antecipado6. Adotadas as 

providências, voltem-me conclusos para sentença.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 813702 Nr: 799-95.2016.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO JOSE DA SILVA, LUCIANA DA SILVA 

SANTOS, JOSE ALVES DE AQUINO, MARGARIDA DAS GRAÇAS DE 

PAIVA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CECILIA OADI DE AQUINO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

01. Malgrado o quanto disposto no petitório retro, reitere-se a intimação do 

inventariante, por sua patrona, para providenciar a documentação 

indicada na decisão de fls. 90 no prazo de quinze dias, sob pena de 

extinção.

02. Persistindo a desídia, intime-se o inventariante pessoalmente, para dar 

regular andamento ao processo, praticando os atos que lhe competir, 

notadamente para adotar as providências determinadas no decisum 

suprarreferido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

03. Acaso reste inexitosa a intimação pessoal, determino sua intimação 

por edital para fins e prazo do quanto disposto acima, sob pena de 

remoção. Prazo do edital: 20 (vinte) dias.

 Em seguida, tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 816126 Nr: 1593-19.2016.811.0003

 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: RPAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNLN, CLN, GLN, CNH, MSDQN, ECDN, KU, 

SANDL, SNB, SMNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:5152-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO LEOPOLDO NUNES 

JUNIOR - OAB:15871, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, 

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - OAB:12452/MT, PAULA LUANA 

SAGGIN FACIONI DE LIMA - OAB:21748/O, SEBASTIAO GERALDO DE 

LIMA - OAB:OAB/MT-6256, THAIS LOUANA MENDES SILVA - 

OAB:OAB-MT18.941

 (...)Desta forma, reconheço a ilegitimidade ad causam do Espolio de 

Nicanor Leopoldo Nunes para figurar no polo passivo da presente 

demanda e, consequentemente, determino a exclusão do mesmo da lide. 

Doravante, retifique-se a distribuição e capa dos autos para efetivar a 

exclusão.Intimem-se.02. Por oportuno, chamo o feito a ordem e declaro 

nula a citação por edital do requerido Gerson Leopoldo Nunes (fls. 

130/131), bem como a respectiva contestação por negativa geral, 

mormente, (...). In casu, a autora não fez o mínimo ao seu alcance visando 

contribuir com o regular andamento processual, se limitando a informar 

que os endereços dos requeridos não citados constavam do processo de 

inventário, postulando genericamente pela citação por edital.Por outro lado, 

visando conferir celeridade a marcha processual e a fim de evitar futuras 

arguições de nulidade, determino a citação do requerido Gerson Leopoldo 

Nunes, no endereço constante na inicial, para, querendo, responder a 

presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, consignadas as 

advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça esgotar a diligência, emitindo certidão circunstanciada. 

Não logrando êxito na localização do mesmo, intime-se a parte autora, 

através do advogado constituído, para indicar o endereço residencial ou 

comercial em que o réu possa ser localizado, no prazo de 05 (...)do novo 

endereço, cite-se.05. Por oportuno, intime-se a parte autora para indicar 

endereço do requerido Keitiro Umekawa, no prazo de 05 (cinco) dias, vez 

que embora tenha se comprometido a apresentá-lo em juízo para ser 

efetivamente citado, o mesmo não compareceu na audiência designada e, 

a petição informando sua citação está divorciada de qualquer instrumento 

de procuração ou documento pessoal, não sendo válida 

juridicamente.Após a indicação do endereço, cite-se o requerido para, 

responder a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

consignadas (...)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 451668 Nr: 6847-46.2011.811.0003

 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: CADTEC 3D PROJETOS E PLOTAGEM, EVALIN ALVES 

SALOMÃO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO SIMÕES JÚNIOR, THIAGO 

GATTI SIMÕES, BEATRIZ GATTI SIMÕES, MARIA ELI RIBEIRO SIMÕES, 

NATÁLIA GOMEZ SIMÕES, IZABELA GOMEZ SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT, 

SEBASTIÃO BUQUIGARÉ JUNIOR - OAB:11687, VIVIANE PINTO DA 

SILVA DE AVILA - OAB:13707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RICARDO GOMES - 

OAB:126759/SP, Marcelo Felicio Garcia - OAB:7297

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:20 (VINTE)

Nome do intimando:Representante (requerente): Evalin Alves Salomão 

Júnior, Cpf: 58186999000, Rg: 104348128-1 SSP RS Filiação: Evalin Alves 

Salomão e Beatriz Antonieta Lopes Salomão, data de nascimento: 

25/08/1972, brasileiro(a), natural de Carazinho-RS, solteiro(a), 

comerciante, Endereço: Rua: Otavio Pitaluga, N° 1068, Bairro: Centro, 

Cidade: Rondonópolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, CONSTITUINDO NOVO PATRONO NOS AUTOS, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA N° 33057

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 754790 Nr: 10206-96.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACADS, KVADS, JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA CAROLINA MIRANDA 

BELLINI DE FREITAS - OAB:OAB/MT 21732/O, JOSE SERGIO MARTINS 

RIBEIRO - OAB:14310/MT, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 Posto isso, HOMOLOGO o acordo constante nos autos e SUSPENDO o 

curso do processo até o seu integral cumprimento. Expeça-se alvará de 

soltura em favor do executado, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça 

Plantonista.Oficie-se à Caixa Econômica Federal determinando-se a 

transferência do montante de R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta 

reais) a título de FGTS pendente de levantamento em nome de Nilton 

Barros dos Santos, a ser transferido em favor dos ora exequentes, 

conforme dados bancários indicados na assentada (fl. 113), devendo a 

instituição financeira apresentar ao feito o respectivo comprovante de 

transferência. Assinale-se o prazo de 15 (quinze) dias para resposta.Sem 

prejuízo, oficie-se ao órgão empregador do executado, visando a 

retificação do ofício anteriormente expedido, em atenção ao disposto à fl. 

73. Exaurido o prazo, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestar.Oportunamente, defiro ao executado os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 99, §3º, do 

CPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Notifique-se o MP.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 728221 Nr: 9034-56.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACMAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRWDAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAISE CAROLINE PRADELA A DE 

ARAUJO PORTO - OAB:MT/13.232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/8

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:20 (VINTE)

Nome do intimando:Requerente: Ana Carolina Martins Amoroso Gomes, 
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Cpf: 41336286830, Rg: 1519633-0 SSP MT Filiação: Luis Amoroso e Ana 

Marcia Martins, data de nascimento: 16/04/1993, brasileiro(a), natural de 

Rondonopolis-MT, casado(a), do lar, Endereço: Rua Parana N°847, Bairro: 

Vila Adriana, Cidade: Rondonópolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA N° 33057

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000172-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN JOSEFA BATISTA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GILBERTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000172-06.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Interdição c/c Pedido de Curatela Provisória’ ajuizada por L. J. B., em 

desfavor de P. G. dos S., ambos devidamente qualificados nos autos. 

Relata a autora que o interditando é seu irmão, sendo que o mesmo 

encontra-se impossibilitado para o exercício de qualquer atividade de seu 

cotidiano, em razão de possuir esquizofrenia paranoide e alzheimer, 

mostrando-se incapaz de praticar os atos da vida civil. Com a inicial vieram 

os documentos pertinentes. Pela decisão lançada no ID 11927328, foi 

deferida a curatela provisória, nomeando Curadora ao interditando, a 

Senhora L. J. B. O interditando foi devidamente citado (ID 12729658), 

aportando, em seguida, os estudos psicológico e social (IDs 13023918 e 

13042289). Doravante, em sede de audiência de entrevista designada por 

este juízo, procedeu-se a oitiva do interditando (ID 13261041), 

consignando-se a dispensa da perícia médica e, sendo-lhe nomeado 

curador especial, que apresentou contestação por negativa geral no ID 

13607772. Sobreveio réplica no ID 13652147, reiterando os termos da 

exordial. Derradeiramente, o Parquet manifestou-se pelo acolhimento do 

pedido inicial (ID 14601813). É a síntese. Decido. O procedimento de 

interdição sofreu intensas transformações com a entrada em vigor da Lei 

Federal nº 13.146/2015. Tal lei, com raízes profundas no princípio da 

dignidade da pessoa humana, pretendeu, como anota Pablo Stolze 

Gagliano, “fazer com que a pessoa com deficiência deixasse de ser 

‘rotulada’ como incapaz, para ser considerada - em uma perspectiva 

constitucional isonômica - dotada de plena capacidade legal, ainda que 

haja a necessidade de adoção de institutos assistenciais específicos, 

como a tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a curatela, 

para a prática de atos na vida civil”. Bem por isso que aquela Lei, em seus 

art. 6º e 84, aponta que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa, com o que foi extirpado do ordenamento jurídico a previsão de 

incapacidade civil absoluta decorrente de deficiência mental ou física. A 

partir disso, estabelecido está que a curatela afetará tão somente os atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, constituindo 

medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e 

motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado 

(art. 85, §2º). MAURÍCIO REQUIÃO, a seu turno, destaca que a nova lei 

apaga do mundo jurídico a previsão de incapacidade decorrente de 

deficiência, mas destaca que isso, contudo, não conduz necessariamente 

ao descabimento de curatela, embora agora prevista como medida 

extraordinária: “Assim, o fato de um sujeito possuir transtorno mental de 

qualquer natureza, não faz com que ele, automaticamente, se insira no rol 

dos incapazes. (...) A mudança apontada não implica, entretanto, que o 

portador de transtorno mental não possa vir a ter a sua capacidade 

limitada para a prática de certos atos. Mantém-se a possibilidade de que 

venha ele a ser submetido ao regime de curatela. O que se afasta, 

repise-se, é a sua condição de incapaz”. Prossegue aquele autor 

afirmando que, a partir da sensível mudança de paradigmas no trato da 

pessoa portadora de deficiência, a Lei Federal n. 13.146/2015 gerou 

reflexos no sistema das incapacidades no Código Civil. “Isto porque a 

regra passa a ser a garantia do exercício da capacidade legal por parte do 

portador de transtorno mental, em igualdade de condições com os demais 

sujeitos (artigo 84, Estatuto da Pessoa com Deficiência). A curatela passa 

a ter o caráter de medida excepcional, extraordinária, a ser adotada 

somente quando e na medida em que for necessária”. Claro ficou, também, 

que a curatela afeta apenas aspectos patrimoniais, mantendo o portador 

de transtorno mental o controle sobre os aspectos existenciais da sua 

vida, a exemplo do “direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, 

à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto” (art. 85). 

Nesse norte, afastou-se a exigência de termo de curatela em diversas 

situações, como na emissão de documentos oficiais (art. 86) e para o 

requerimento e recebimento de benefícios previdenciários, a partir da 

inclusão, pelo art. 101 do Estatuto, do art. 110-A à Lei nº 8.213/1991. Vai 

daí, portanto, que, sendo a pessoa deficiente detentora de capacidade 

civil plena, somente se admite o processamento da interdição (entendida 

como ação de imposição de curatela e não mais voltada à declaração da 

incapacidade civil) quando demonstrada a imperiosa necessidade de 

prática de atos de gestão patrimonial pelo curador em razão da 

impossibilidade do exercício de seus direitos pelo interditando, e quando 

for impossível recorrer-se ao mecanismo da tomada de decisão apoiada. 

Pois bem, a teor do caso vertente, entendo que a prova documental 

médica carreada aos autos revela que o interditando não tem condições 

de gerir seus próprios atos, o que justifica, portanto, sua submissão aos 

termos da curatela, nos termos do art. 85 da Lei nº 13.146/2015, limitada 

aos aspectos de natureza patrimonial e negocial. Com efeito, além do 

documento médico que acompanha a exordial, o estudo social realizado 

com o interditando evidencia que este possui restrições para atividades da 

vida diária e está inapto para decidir sobre atos da vida civil, o que se 

presume, também, da entrevista realizada, que revelou a impossibilidade 

do mesmo em reger os atos de seu cotidiano, dispensando-se, inclusive, a 

prova pericial. Isso não implicará, por outro lado, declaração de 

incapacidade civil, não só porque não mais remanescem tais figuras no 

art. 3º do Código Civil, mas porque, quanto à incapacidade relativa por 

impossibilidade de expressão da vontade (art. 4º, III), não há nos autos 

elemento que demonstre tal situação. Postos isso, com fundamento no art. 

487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para o fim de submeter P. G. dos S. à curatela restrita a 

aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários, a ser exercida por L. J. 

B., a quem competirá prestar contas anualmente dos atos de sua gestão, 

ficando advertidos de que necessitará de prévia autorização judicial para 

que contraia obrigações em nome do interditando. A interdição abrange a 

prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser demandado em 

juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos 

de administração de seu patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 

755, §3º, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. Independente do 

trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de registro da 

sentença de interdição para Cartório de Registro Civil competente, para 

ser registrado e averbada a sentença junto à certidão de 

nascimento/casamento da requerida. Sem custas e honorários ante à 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 29 de agosto de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004848-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BERTOLDO (REQUERENTE)

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSO STEFANO BERTOLDO (INVENTARIADO)

ANA ZANCO BERTOLDO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1004848-31.2017.8.11.0003 Vistos etc., Prima facie, por estarem 

preenchidos os requisitos legais, mormente por se tratar de herdeiros 

maiores e capazes, inexistindo litígio sobre o patrimônio inventariado, 

CONVERTO o presente feito de INVENTÁRIO para ARROLAMENTO 

SUMÁRIO. Procedam-se as devidas retificações. Mantenho no encargo de 
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inventariante o Sr. CLAUDIO BERTOLDO, independentemente de termo. Em 

análise dos autos extrai-se que o mesmo se encontra apto para 

julgamento. Verifica-se que há nos autos as certidões negativas de débito 

federal (ID 14469110 e 14469118), estadual (expedida pela PGE – ID 

14469094 e 14469101) e municipal (ID 14469080 e 14469084), Guia de 

Informação e Apuração do ITCD em relação à falecida Ana (ID 10830295) 

e alusivo ao extinto Nelso (ID 10830356), acompanhado da respectiva 

declaração de isenção do tributo (ID 10830376). Apresentaram-se as 

primeiras declarações (ID 10830229) e plano de partilha na forma legal (ID 

14469044). Em face ao exposto, HOMOLOGO a partilha relativa aos bens 

deixados pelos falecidos ANA ZANCO BERTOLDO e NELSO STEFANO 

BERTOLDO, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, 

salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. Via de 

consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 487, I, do 

CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem 

custas eis que as partes militam sob o pálio da Justiça Gratuita. Após o 

trânsito em julgado, se nada requerido, expeça-se formal de partilha na 

forma vindicada (ID 14469044). Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, 

após a expedição do quanto necessários aos interessados, abra-se vista 

à Fazenda Pública. Cumpridas as diligências e procedendo-se às 

anotações necessárias e registro, arquive-se com as cautelas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Notifique-se e cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 

de agosto de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005953-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS (ADVOGADO(A))

LAURICEA ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

OLIMPIA MARIA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005953-43.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Interdição c/c Pedido de Curatela Provisória’ ajuizada por L. A. N., em 

desfavor de O. M. da C., ambas devidamente qualificadas nos autos. 

Relata a autora que a interditanda é sua mãe, sendo que a mesma 

encontra-se impossibilitada para o exercício de qualquer atividade de seu 

cotidiano, em razão de possuir fratura em membro inferior direito, estado 

de saúde agravado em razão da senilidade da requerida, atualmente com 

95 (noventa e cinco) anos de idade, mostrando-se incapaz de praticar os 

atos da vida civil. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. Pela 

decisão lançada no ID 9915817, foi deferida a curatela provisória, 

nomeando Curadora à interditanda, a Senhora L. A. N. A interditanda foi 

devidamente citada (ID 10301817), aportando, em seguida, os estudos 

psicológico e social (IDs 13037539 e 13363691). Doravante, em sede de 

audiência de entrevista designada por este juízo, restou impossibilitada a 

oitiva da interditanda, diante de seu estado de saúde (ID 11871600), 

consignando-se a dispensa da perícia médica e, sendo-lhe nomeado 

curador especial, que apresentou contestação por negativa geral no ID 

13333323. Sobreveio réplica no ID 13515831, reiterando os termos da 

exordial. Derradeiramente, o Parquet manifestou-se pelo acolhimento do 

pedido inicial (ID 14783578). É a síntese. Decido. O procedimento de 

interdição sofreu intensas transformações com a entrada em vigor da Lei 

Federal nº 13.146/2015. Tal lei, com raízes profundas no princípio da 

dignidade da pessoa humana, pretendeu, como anota Pablo Stolze 

Gagliano, “fazer com que a pessoa com deficiência deixasse de ser 

‘rotulada’ como incapaz, para ser considerada - em uma perspectiva 

constitucional isonômica - dotada de plena capacidade legal, ainda que 

haja a necessidade de adoção de institutos assistenciais específicos, 

como a tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a curatela, 

para a prática de atos na vida civil”. Bem por isso que aquela Lei, em seus 

art. 6º e 84, aponta que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa, com o que foi extirpado do ordenamento jurídico a previsão de 

incapacidade civil absoluta decorrente de deficiência mental ou física. A 

partir disso, estabelecido está que a curatela afetará tão somente os atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, constituindo 

medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e 

motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado 

(art. 85, §2º). MAURÍCIO REQUIÃO, a seu turno, destaca que a nova lei 

apaga do mundo jurídico a previsão de incapacidade decorrente de 

deficiência, mas destaca que isso, contudo, não conduz necessariamente 

ao descabimento de curatela, embora agora prevista como medida 

extraordinária: “Assim, o fato de um sujeito possuir transtorno mental de 

qualquer natureza, não faz com que ele, automaticamente, se insira no rol 

dos incapazes. (...) A mudança apontada não implica, entretanto, que o 

portador de transtorno mental não possa vir a ter a sua capacidade 

limitada para a prática de certos atos. Mantém-se a possibilidade de que 

venha ele a ser submetido ao regime de curatela. O que se afasta, 

repise-se, é a sua condição de incapaz”. Prossegue aquele autor 

afirmando que, a partir da sensível mudança de paradigmas no trato da 

pessoa portadora de deficiência, a Lei Federal n. 13.146/2015 gerou 

reflexos no sistema das incapacidades no Código Civil. “Isto porque a 

regra passa a ser a garantia do exercício da capacidade legal por parte do 

portador de transtorno mental, em igualdade de condições com os demais 

sujeitos (artigo 84, Estatuto da Pessoa com Deficiência). A curatela passa 

a ter o caráter de medida excepcional, extraordinária, a ser adotada 

somente quando e na medida em que for necessária”. Claro ficou, também, 

que a curatela afeta apenas aspectos patrimoniais, mantendo o portador 

de deficiência o controle sobre os aspectos existenciais da sua vida, a 

exemplo do “direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à 

privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto” (art. 85). Nesse 

norte, afastou-se a exigência de termo de curatela em diversas situações, 

como na emissão de documentos oficiais (art. 86) e para o requerimento e 

recebimento de benefícios previdenciários, a partir da inclusão, pelo art. 

101 do Estatuto, do art. 110-A à Lei nº 8.213/1991. Vai daí, portanto, que, 

sendo a pessoa deficiente detentora de capacidade civil plena, somente 

se admite o processamento da interdição (entendida como ação de 

imposição de curatela e não mais voltada à declaração da incapacidade 

civil) quando demonstrada a imperiosa necessidade de prática de atos de 

gestão patrimonial pelo curador em razão da impossibilidade do exercício 

de seus direitos pelo interditando, e quando for impossível recorrer-se ao 

mecanismo da tomada de decisão apoiada. Pois bem, a teor do caso 

vertente, entendo que a prova documental médica carreada aos autos e a 

propria entrevista da requerida realizada judicialmente, revela que a 

interditanda não ostenta condições de gerir de forma solitária a sua via e 

seus atos, o que justifica, portanto, sua submissão aos termos da 

curatela, nos termos do art. 85 da Lei nº 13.146/2015, limitada aos 

aspectos de natureza patrimonial e negocial. Com efeito, além do 

documento médico que acompanha a exordial, o estudo social realizado 

com a interditanda evidencia que esta possui restrições para atividades da 

vida diária e está inapta para decidir sobre atos da vida civil, o que se 

presume, também, da impossibilidade da oitiva da requerida em sede de 

audiência de entrevista. Isso não implicará, por outro lado, declaração de 

incapacidade civil, não só porque não mais remanescem tais figuras no 

art. 3º do Código Civil, mas porque, quanto à incapacidade relativa por 

impossibilidade de expressão da vontade (art. 4º, III), não há nos autos 

elemento que demonstre tal situação. Postos isso, com fundamento no art. 

487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para o fim de submeter O. M. da C. à curatela restrita a 

aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários, a ser exercida por L. 

A. N., a quem competirá prestar contas anualmente dos atos de sua 

gestão, ficando advertida de que necessitará de prévia autorização 

judicial para que contraia obrigações em nome da interditanda ou a 

alienação de qualquer bem de propriedade da mesma. A interdição 

abrange a decisão apoiada na prática de atos de disposição patrimonial, 

demandar ou ser demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e 

no artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 

10 dias. Independente do trânsito em julgado, expeça-se o competente 

mandado de registro da sentença de interdição para Cartório de Registro 

Civil competente, para ser registrado e averbada a sentença junto à 

certidão de nascimento/casamento da requerida. Sem custas e honorários 

ante à gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com 

as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública
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1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004406-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA SIQUEIRA CAVALHEIRO (AUTOR(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

INTIMAR PATRONOS DA PARTE REQUERENTE, DR.MAURI CARLOS 

ALVES DE ALMEIDA FILHO, OAB/MT 9981-B E DRª MARCIA MARIA 

MANCOSO BAPTISTA, OAB/MT 3560-B, PARA QUERENDO APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008137-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARIONALDO ALVES (REQUERENTE)

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BIANCAR LTDA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. º 1008137-69.2017.8.11.0003 VISTO. ARIONALDO ALVES 

ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais c/c lucros 

cessantes presumidos em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e 

BIANCAR ENGENHARIA LOCAÇÃOES E SERVIÇOS LTDA, aduzindo, em 

síntese, que, em 21 de março de 2017, teve sua motocicleta apreendida 

pela Polícia Militar em razão de estar com o lacre da placa rompido, 

infração descrita no artigo 230 do Código de Trânsito. Relatou que a 

motocicleta foi levada para o pátio Rondon, administrado pela segunda 

requerida, sendo que, após 40 (quarenta) dias, o autor compareceu no 

referido pátio a fim de regularizar a motocicleta, quando só então foi 

informado de que o veículo havia sido furtado no dia 11 de abril de 2017. 

Afirmou que o modelo da motocicleta é NXR 160 Bros ESDA FLEXone, 

2015, cujo valor, segundo consta na tabela FIP, em maio de 2017, é de R$ 

9.151,00 (nove mil cento e cinquenta e um reais). Alegou que é pintor e 

que usa a motocicleta para se locomover o tempo todo, nos mais variados 

locais de serviço que realiza e que com a perda do veículo ficou 

impossibilitado de exercer suas atividades laborais. Assim, requereu a 

condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por dano 

material, no valor de R$ 9.151,00 (nove mil cento e cinquenta e um reais); 

dano moral, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), e lucros 

cessantes presumidos, no valor a ser estipulado pelo magistrado. O 

Município de Rondonópolis apresentou contestação e arguiu as seguintes 

preliminares: a) impugnação ao valor da causa, sob o argumento de que o 

autor apresenta como valor da causa o montante de R$ 69.151,00 

baseando no valor do veículo (R$ 9.151,00) e o valor sugerido a título de 

dano moral (R$ 60.000,00), porém, o valor sugerido não é o valor 

pretendido, razão pela qual o valor da causa deve ser reduzido ao dano 

material pleiteado; b) ilegitimidade passiva “ad causam”, sob o fundamento 

de que a responsabilidade é da empresa BIANCAR ENGENHARIA 

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, a qual firmou contrato de concessão de 

serviço público de remoção, guarda e liberação de veículos autuados por 

infração à legislação de trânsito no Município de Rondonópolis-MT. No 

mérito, o réu alegou que não há nexo de causalidade que comprove que o 

dano suportado pelo autor tenha sido provocado por ação ou omissão ou 

ainda culpa ou dolo da municipalidade. Sustentou ausência de prova 

quanto ao pedido de lucros cessantes. Ao final, requereu a improcedência 

dos pedidos formulados na inicial (fls. 53/65 do PDF). O Município de 

Rondonópolis peticionou nos autos informando que a moto do autor foi 

recuperada em 22/05/2017, estando à disposição do autor desde aquela 

data e, embora tenha empreendidos esforços, não localizou o proprietário 

(fls. 82 do PDF). A parte autora apresentou impugnação à contestação, 

reiterando os termos da inicial e refutando os argumentos da contestação. 

Quanto ao veículo recuperado, o autor se recusou a retirar a motocicleta 

do pátio Rondon, alegando que o veículo possivelmente se encontra 

deteriorado ou com peças substituídas e requereu o pagamento referente 

ao valor equivalente ao veículo ou que seja realizada perícia técnica para 

a fim de avaliar o estado atual do bem, compensando eventuais valores 

decorrentes da desvalorização/depreciação (fls. 92/105). A requerida 

BIANCAR ENGENHARIA LOCACAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, embora 

intimada, não apresentou contestação, conforme certidão de fls. 108 do 

PDF. Intimadas as partes para especificarem as provas, o autor requereu 

a realização de perícia técnica no veículo (fls. 113/114). O município 

deixou transcorrer o prazo, sem manifestação (fls. 117 do PDF). É o 

relatório. Decido. 1 – DA PRODUÇÃO DE PROVA. O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas ou prova pericial, uma vez que as provas apresentadas se 

mostram suficientes para o seu deslinde. A despeito de o autor ter 

manifestado pela produção de prova pericial a fim de avaliar o estado que 

se encontra a motocicleta, entendo que tal perícia seria inócua, tendo em 

vista que não há como averiguar a existência e dimensão de possíveis 

avarias acarretadas no veículo após o furto, já que não se sabe o estado 

de conservação do bem quando foi apreendido. Isso porque não há 

imagens fotográficas ou qualquer documento que especifique as 

características do veículo quando foi apreendido pela polícia militar. 

Ressalta-se que o autor não apontou nenhum dano específico na 

motocicleta que foi furtada em 11/04/2017 e recuperada no mês seguinte 

(22/05/2017), apenas indica uma possibilidade, sendo que cabia ao autor 

demonstrar a pertinência de tal prova. 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). Sendo assim, entendo que tal 

medida, além de desnecessária, apenas prejudicaria a celeridade do 

trânsito processual. Assim, INDEFIRO o pedido de prova pericial, por ser 

desnecessária ao deslinde da causa, nos termos do parágrafo único, do 

art. 370 do Código de Processo Civil. 2 - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA 

CAUSA. De acordo com o disposto no art. 291 do Código de Processo 

Civil, “A toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha 

conteúdo econômico imediatamente aferível”. E nos termos do art. 292, inc. 

VI, do CPC, o valor da causa será, havendo cumulação de pedidos, a 

quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Tratando-se de 

pedido de indenização por danos morais, quando não se pode conferir 

valor certo, deve o postulante atribuir algum valor à causa, ainda que 

meramente estimativo, cabendo ao magistrado à confirmação do montante, 

o qual poderá sofrer correção quando da prolação da sentença de acordo 

com o efetivo proveito econômico auferido na demanda. Na hipótese dos 

autos, o autor atribui à causa o valor de R$ 69.151,00 (sessenta e nove 

mil e centos e cinquenta e um reais), baseando no valor do veículo (R$ 

9.151,00) e o valor sugerido a título de dano moral (R$ 60.000,00). Assim, 

a indicação pela parte do montante que entende suficiente à reparação 

pelo alegado prejuízo, aquele é o valor a ser atribuído à causa, pois se 

consubstancia no conteúdo econômico da pretensão do requerente. 

Destarte, deve ser admitida a atribuição do valor da causa atribuída na 

inicial, no caso concreto. Ante o exposto, desacolho a impugnação ao 

valor da causa. 3 - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. O Município 

sustentou que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, sob o 

fundamento de que a responsabilidade é da empresa BIANCAR 

ENGENHARIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, por força do contrato de 

concessão de serviço público de remoção, guarda e liberação de veículos 

autuados por infração à legislação de trânsito no Município de 

Rondonópolis-MT. A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o 

mérito da causa e com ele deverá ser analisada. 4 - MÉRITO. O autor 

pretende, em suma, a reparação pelos danos materiais e morais 

decorrentes do desaparecimento da motocicleta de placa PWL-2576, 

apreendido por suposta violação do lacre da placa e que estava recolhido 
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ao pátio da segunda requerida, concessionária de serviço público. De 

início, cumpre assentar que a responsabilidade civil do ente público e das 

pessoas de direito privado prestadoras de serviço público pelos danos 

decorrentes de sua omissão não encontra amparo na teoria do risco 

administrativo, porque o gravame não decorre da atuação positiva de um 

de seus agentes (art. 37, § 6º, da Constituição Federal), mas da 

inatividade ou da ineficiência da própria administração pública, que nada 

fez ou que pouco fez para prevenir a ocorrência de um evento lesivo que 

deveria prevenir. Sobre o tema, o STJ há muito firmou o entendimento de 

que a omissão do poder público implica em sua responsabilização 

subjetiva, senão vejamos: “RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL POR ACIDENTE CAUSADO EM RODOVIA FEDERAL. ALEGADA 

VIOLAÇÃO DO ART. 515 DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DO DNER. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. OMISSÃO DO 

ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CONCLUSÃO DA CORTE DE 

ORIGEM NO SENTIDO DE QUE NÃO FOI DEMONSTRADA A CULPA DA 

ADMINISTRAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 07/STJ. [...]. No campo da 

responsabilidade civil do Estado, se o prejuízo adveio de uma omissão do 

Estado, invoca-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Como leciona 

Celso Antonio Bandeira de Mello, "se o Estado não agiu, não pode 

logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe 

responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz 

sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha 

obstar ao evento lesivo" ("Curso de direito administrativo", Malheiros 

Editores, São Paulo, 2002, p. 855). Adotar entendimento diverso do 

esposado pela Corte de origem, para concluir que foi demonstrada a culpa 

da Administração em relação ao acidente ocorrido, demandaria o reexame 

de matéria fático-probatória, o que é inviável nesta instância especial, a 

teor do que dispõe a Súmula n. 07 deste Superior Tribunal de Justiça. 

Ausência de prequestionamento dos artigos 1518 e 1553 do Código Civil e 

23, caput e IX, do Decreto nº. 1.655/95. Recurso especial improvido.” (STJ: 

REsp nº 639908/RJ., 2ª T., rel. Min. Franciuli Neto, v.u., DJ de 25-4-2005, p. 

309). Nesse contexto, a responsabilização civil das pessoas jurídicas de 

direito privado prestadoras de serviços públicos por suas omissões 

depende, portanto, da comprovação de três pressupostos, quais sejam: o 

evento danoso, a omissão específica diante de um dever legal e o nexo de 

causalidade existente entre esta e os danos experimentados pela vítima. 

No caso em exame, não controvertem as partes sobre o fato de o veículo 

do autor ter sido apreendido e removido para o pátio Rondon e nem sobre 

a legalidade da apreensão, mas sobre a destinação que lhe foi dada após 

a sua entrada no depósito e a existência de responsabilidade civil do ente 

municipal pela reparação dos danos materiais e morais que o autor alega 

ter suportado. Os documentos dos autos revelam que, no dia 21/03/2017, 

a motocicleta de marca HONDA/NXR160 BROS ESD, ano de fabricação 

2015, placa PWL-2576, foi apreendida pela autoridade policial da PM-MT, 

por suposta infração aos artigos 232 (conduzir o veículo sem documentos 

de porte obrigatórios) e 230, inciso I (conduzir o veículo com o lacre, a 

inscrição do chassi, o selo, a placa ou qualquer outro elemento de 

identificação do veículo violado ou falsificado), todos do Código de 

Trânsito Brasileiro, sendo encaminhada para o Pátio Rondon no mesmo dia 

(auto de apreensão e ofício às fls. 37 e 86 do PDF). Por sua vez, 

verifica-se que, em 11/04/2017, no período noturno, a motocicleta foi 

furtada no interior do Pátio Rondon (registro de boletim de ocorrência – fls. 

36 do PDF). Em 22/05/2017, o veículo foi recuperado e encaminhado, 

novamente, para o Pátio Rondon em 24/11/2017 (fls. 84 e 86 do PDF). 

Neste sentido, restou demonstrada a omissão da concessionária de 

serviço público no caso concreto, por sua atuação deficiente na guarda e 

conservação do veículo que se encontrava sob o seu poder, surgindo o 

dever de indenizar, no termos da cláusula contratual nº 6.25, itens a, b e c 

(fls. 72 do PDF). Por conseguinte, resta evidenciado que a concessionária 

se descurou da sua obrigação de zelar pela qualidade da prestação do 

serviço público que lhe foi delegado, garantindo o depósito do veículo 

apreendido até a regularização e retirada do pátio. De igual forma, também 

restou comprovado o nexo causal existente entre a omissão específica da 

concessionária de serviço público no caso concreto e o desaparecimento 

do veículo que ensejou os danos causados ao autor, notadamente quando 

não demonstrada qualquer causa que pudesse excluir ou minorar a 

responsabilidade dos requeridos no presente caso. Destaca-se, ainda, 

que a ré BIANCAR ENGENHARIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, sequer 

apresentou defesa nos autos, sendo considerada revel. Logo, 

demonstrado o evento danoso, a omissão específica da prestadora de 

serviço público diante da falta de segurança no pátio para assegurar a 

integridade dos bens custodiados e o nexo de causalidade existente entre 

esta e os danos experimentados pelo autor, resta configurada a 

responsabilidade civil dos requeridos, que devem reparar os danos 

causados, conforme disposto pelo artigo 37, §6º, da Constituição Federal. 

Todavia, a responsabilidade do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS é 

subsidiária à responsabilidade da concessionária de serviço público. Com 

efeito, no caso de concessão de serviço público, o concessionário 

assume todos os riscos pela execução do serviço, respondendo civil e 

administrativamente pelos prejuízos que causar ao poder concedente, aos 

usuários e também a terceiros, conforme consta na cláusula contratual 

acima mencionada. Isso porque na concessão de serviço público ocorrerá 

a transferência dos riscos da atividade ao concessionário que, por sua 

vez, auferirá os lucros da exploração da atividade. A propósito, 

estabelece o artigo 25 da Lei nº 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de 

concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no 

artigo 175 da Constituição Federal: Art. 25. Incumbe à concessionária a 

execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os 

prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, 

sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue 

essa responsabilidade. Deste modo, cabe a concessionária os riscos de 

sua atividade, arcando com os prejuízos causados perante terceiros e 

somente com a sua insolvabilidade pode ser exigida a responsabilização 

do poder concedente. Destarte, caracterizada a responsabilidade civil e a 

consequente obrigação indenizatória dos demandados, passo a analisar 

os danos sofridos pelo autor e o possível ressarcimento cabível. 5 - DANO 

MORAL. No que toca ao dano moral, é inegável que o fato de o autor ter 

sido privado do seu veículo e não obter qualquer informação acerca da 

destinação que lhe foi dada constituem fatos mais do que suficientes à 

caracterização do dano moral. Quanto à quantificação da reparação, 

sabe-se que o critério para a sua fixação decorre da aplicação dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não devendo 

representar enriquecimento para o autor e nem deixar de atingir seu 

objetivo punitivo e preventivo para a conduta da ré. Levando-se em 

consideração as circunstâncias do caso concreto, haja vista que o 

próprio autor deu causa a apreensão do veículo (cometendo infração de 

trânsito), bem como o aparecimento posterior do bem, entendo por bem 

fixar os danos morais sofridos pelo requerente em R$ 9.000,00 (nove mil 

reais). 6 - DANO MATERIAL. De início, vale anotar que os danos materiais 

ou patrimoniais podem ser divididos em duas espécies, qual sejam, danos 

emergentes e lucros cessantes. Por danos emergentes entende-se o que 

a vítima do ato danoso efetivamente perdeu e, por lucros cessantes, o que 

deixou de perceber, em razão da sua ocorrência. 6.1 - LUCRO 

CESSANTE. Os lucros cessantes, para serem indenizáveis, devem ser 

fundados em bases seguras, de modo a não compreender lucros 

imaginários ou fantásticos. Deve existir é uma probabilidade objetiva que 

resulte do curso normal das coisas, e das circunstâncias especiais do 

caso concreto. Assim, para se apurar o lucro cessante, a mera 

possibilidade é insuficiente, embora não se exija uma certeza absoluta, de 

forma que o critério mais acertado seria condicioná-lo a uma probabilidade 

objetiva, resultante do desenvolvimento normal dos acontecimentos. No 

caso dos autos, autor não informou, sequer, a média de sua renda 

mensal. Além disso, não há qualquer indício de que o requerente deixou de 

exercer sua atividade de pintor em virtude dos fatos acima mencionados, 

até porque, conforme constou na inicial, somente depois de 40 (quarenta) 

dias da apreensão, o autor se deslocou até o Pátio Rondon para retirar a 

motocicleta, quando então, foi informado do furto (fls. 9 do PDF). Assim, o 

pedido de lucro cessante deve ser julgado improcedente, por ausência de 

comprovação de sua efetiva ocorrência. 6.2 - DANO EMERGENTE. A 

motocicleta de propriedade do autor foi furtado em 11/04/2017 e 

recuperada em 22/05/2017 e inexiste nos autos prova segura de que 

nesses 40 dias em que veículo esteve desaparecido, tenha sofrido 

avarias em decorrência do furto. Com efeito, o autor apenas sugere que, 

em razão do furto, o veículo pode ter sofrido dano, inclusive, com a troca 

de peças originais; porém, em nenhum momento aponta um dano 

específico no veículo. Isso porque, ou tal dano não existe, ou o 

demandante, sequer, se deslocou até o pátio para ver o estado de 

conservação do seu veículo, o que revela a falta de interesse sobre o 

bem recuperado. É importante lembrar que, se por um lado houve falha da 

concessionária de serviço público no dever guarda do veículo, o autor 

também concorreu para o infortúnio ao infringir a legislação de trânsito 

(artigos 232 e 230, inciso I do CTB), o que acarretou na apreensão do bem 

e remoção até o pátio onde ocorreu o furto. Logo, não é justa a pretensão 
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do autor de receber o valor integral corresponde ao veículo quando de 

sua apreensão, principalmente considerando que a motocicleta foi 

recuperada pela Polícia Militar no período de 40 dias e não há prova de que 

o bem foi danificado nesse intervalo. Assim, não comprovadas às 

alegações do autor, descabida a indenização por danos materiais para o 

conserto do veículo ou ressarcimento do valor do bem. Como se sabe, o 

dano material não pode ser meramente presumível, devendo ser 

cabalmente comprovados, ônus do qual não se desincumbiu o autor. 

Portanto, diante da recuperação do bem, o pedido de dano material deve 

ser julgado improcedente, por ausência de comprovação de sua efetiva 

ocorrência. 7. CONCLUSÃO. Com essas considerações, na forma do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a ação indenizatória, o que faço para condenar o MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS e a empresa BIANCAR ENGENHARIA LOCAÇÃOES E 

SERVIÇOS LTDA, sendo o primeiro de forma subsidiária, a pagar ao autor 

ARIONALDO ALVES, o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a título de 

dano moral, acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da 

sentença (súmula 362 STJ) e juros moratórios equivalentes aos juros 

aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso 

(11/04/2017 – furto do veículo), por se tratar de relação extracontratual, a 

teor da Súmula nº 54, do STJ, bem como art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na 

redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Considerando que cada litigante 

foram, em parte, vencedor e vencido, em conformidade com o art. 86 do 

CPC, condeno o autor e a empresa BIANCAR ENGENHARIA LOCAÇÃOES 

E SERVIÇOS LTDA ao pagamento das custas processuais, na proporção 

de 50% (cinquenta por cento). Isento, todavia, o MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS do pagamento das custas, em face do art. 3º, I, da Lei 

Estadual nº 7.603/01. Quanto aos honorários advocatícios, considerando 

a natureza da causa (simples) e o trabalho executado pelo(a) 

advogado(a) (sem maiores dificuldades de dilação probatória), condeno a 

BIANCAR ENGENHARIA LOCAÇÃOES E SERVIÇOS LTDA e o MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS, este último de forma subsidiária, ao pagamento de 

honorários do(a) advogado(a) da parte autora em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da atualizado da condenação. Ante a sucumbência 

recíproca, o autor ARIONALDO ALVES arcará com os honorários dos 

procuradores do Município no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da condenação, com fulcro nos artigos 85, §3º, I e 86 do 

CPC. Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da 

sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. 

Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao 

trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que 

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 

1.060/50). Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o 

valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não 

excedem a 100 (cem) salários mínimos (art. 496, § 3º, III, do CPC). P.R.I.C. 

Rondonópolis, terça-feira, 21 de agosto de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito
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PROCESSO N. º 1010283-83.2017.8.11.0003 VISTO. MARCELO SIQUEIRA 

CAVALHEIRO ajuizou ação ordinária em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 

DO POVO, alegando, em síntese, que é servidor público municipal e faz jus 

a incorporação da diferença resultante da conversão dos vencimentos 

vigentes em março de 1.994 em URV, bem como ao pagamento dessas 

diferenças nos últimos cinco anos, contados da propositura da ação. 

Aduz que a questão encontra-se pacificada, tendo o Supremo Tribunal 

Federal reconhecido o direito dos servidores de todas as esferas 

administrativas a atualização de seus vencimentos, proventos, soldos e 

pensões por morte, decorrentes da aplicação da Lei nº 8.880/94, assim 

como o direito a receber os valores que deixaram de ser pagos durante os 

últimos cinco anos, já que os Estados e Municípios não atualizaram as 

remunerações de seus servidores. Assevera que, por ocasião do Plano 

Real, a conversão ocorreu com base no dia da competência e não na data 

do efetivo pagamento, gerando um prejuízo percentual médio de 11,98% 

(fls. 4/15 do PDF). Citado, o Município de São José do Povo contestou a 

ação e arguiu as seguintes preliminares: a) inépcia da inicial, sob a 

alegação de que da narração dos fatos não decorre logicamente a 

conclusão, já que não descreveu de forma precisa os fatos, notadamente 

quanto ao cargo que ocupa no âmbito municipal, e, ainda, não demonstrou 

o seu direito a tal incorporação e pagamento de eventual diferença; b) 

prescrição, alegando já ter decorrido o prazo de cinco anos a contar das 

Leis Municipais nºs 346/2006 e 347/2006, as quais dispuseram sobre o 

Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal de São 

José do Povo, sendo este termo inicial da contagem do prazo 

prescricional. No mérito, alegou que os autores não comprovaram a dita 

perda salarial e que não faz jus ao direito postulado. Asseverou que 

converteu os pagamentos de todos os servidores municipais, nos moldes 

do artigo 19, da Lei nº 8.880/94, cumprindo, assim, o disposto na 

legislação federal. Ao final, requereu a improcedência do pedido inicial (fls. 

43/54 do PDF). A parte autora impugnou a contestação, rebatendo os 

argumentos de defesa e ratificando os termos da inicial (fls. 148/164 do 

PDF). Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, o autor requereu a realização de prova pericial e documental 

complementar (fls. 168/169 do PDF). O Município de São José do Povo 

manifestou interesse em produzir prova pericial e testemunhal (fls. 

170/173 do PDF). É o relatório. Decido. O feito comporta julgamento no 

estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, posto que se trata de matéria de direito e não 

há necessidade de produzir prova em audiência. PRELIMINAR DE INÉPCIA 

DA PETIÇÃO INICIAL. O Município de São José do Povo alegou que a 

petição inicial é inepta, sob a alegação de que da narração dos fatos não 

decorre logicamente a conclusão, já que não descreveu de forma precisa 

os fatos, notadamente quanto ao cargo que ocupa no âmbito municipal, e, 

ainda, não demonstrou o seu direito a tal incorporação e pagamento de 

eventual diferença. A preliminar não merece prosperar. O parágrafo único, 

do artigo 295, do Código de Processo Civil dispõe que a petição inicial será 

considerada inepta quando: “I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - da 

narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; III - o pedido for 

juridicamente impossível; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.” 

Ocorre que, no caso dos autos, a petição inicial não se inclui entre as 

hipóteses enumeradas no dispositivo citado, uma vez que possui pedido 

(pagamento de diferença salariais dos últimos cinco anos decorrente 

conversão da moeda) e causa de pedir (redução do salário); da narração 

dos fatos decorre logicamente a conclusão; o pleito é juridicamente 

possível e os pedidos são compatíveis entre si. Ademais, a inicial em 

apreço, é perfeitamente inteligível, pois possibilitou a parte contrária uma 

resposta integral. Conclui-se, pois, que não ocorre inépcia da inicial sob 

exame, posto que preencheu os requisitos exigidos pelos artigos 282 e 

283 do Código de Processo Civil, tendo, inclusive, propiciado a defesa 

ampla da parte ré. Por essas razões, afasto a preliminar levantada. 

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO O autor é servidor municipal e busca a 

incorporação aos seus proventos da diferença resultante da conversão 

dos vencimentos vigentes em março de 1.994 em URV, bem como o 

pagamento referente à perda salarial dos últimos cinco anos, contados da 

propositura da demanda. O requerido arguiu a prejudicial de mérito de 

prescrição, alegando já ter decorrido o prazo de cinco anos a contar das 

Leis Municipais nºs 346/2006 e 347/2006, as quais dispuseram sobre o 

Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal de São 

José do Povo. Intimado, o autor refutou a tese de prescrição. Pois bem. 

Este Juízo vinha entendendo pela não ocorrência do instituto da 

prescrição, por entender que se tratava de parcelas de trato sucessivo, 

vencíveis mês a mês, com prescrição apenas das prestações referentes 

ao quinquênio anterior à propositura da ação; e, ainda, porque eventual 

concessão de reajuste não implica em compensação com o índice aferido 

na conversão dos vencimentos URV. No entanto, ante a decisão do 

Supremo Tribunal Federal no RE nº 561836/RN, da relatoria do Min. Luiz 

Fux, julgado em 26.09.2013 e publicado em 10.02.2014, bem como a nova 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, quando 

houver reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de 

um novo regime jurídico remuneratório, dá-se início ao prazo prescricional 

para que o servidor público reclame as perdas decorrentes da sobredita 

conversão. O Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido 

de que as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos 

proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensados 
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com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver 

ocorrido reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime 

jurídico remuneratório. Vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO 

DE CARREIRA. LEI ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. 

Conforme jurisprudência desta Corte, embora não seja possível 

compensação de perdas salariais resultantes da conversão em URV com 

reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação 

temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos 

decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos 

autos, decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas 

dos autos e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo padrão de 

vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no 

especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito 

local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial"). 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento” (STJ, AgRg no AREsp 532326 TO 

2014/0142486-6, Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Data da 

publicação 04/03/2015). “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEIS 

MUNICIPAIS Nº 7.012/95 E 7.235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA Nº 280/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 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 

da servidora. Precedente. 2. O acolhimento das proposições recursais, em 

detrimento da conclusão do Tribunal de origem quanto à limitação temporal 

do reajuste vindicado - feita com base na interpretação das Leis 

municipais nº 7.012/95 e nº 7.235/96, 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". Precedentes. 3. 

Tendo a ação sido proposta há mais de cinco anos da data em que houve 

a reestruturação de carreira do servidor embargado, a prescrição atingiu 

todo o direito reclamado. 4. Embargos de declaração acolhidos, com 

efeitos modificativos” (STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1280271 MG 

2011/0174969-3, Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Data 

da Publicação 18/12/2015). No caso dos autos, após a instituição da URV, 

as Leis Municipais nºs 346 e 347, de 10 de maio de 2006, dispuseram 

sobre a estruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da 

Prefeitura Municipal de São José do Povo, estabelecendo normas de 

enquadramento e instituiu nova tabela de vencimentos. Referidas leis 

versam não apenas sobre a estrutura de cargos, mas também sobre a 

estrutura salarial devida aos servidores do Município de São José do 

Povo, numa verdadeira remodelação dos salários. Assim, a partir da 

reestruturação da carreira criou-se novo padrão de vencimento que 

absorveu as perdas eventualmente sofridas anteriormente. Surgiu, em 

verdade, um novo sistema remuneratório que substituiu o antigo, sendo, 

portanto, a data em que ocorreu tal alteração, aquela limite para recompor 

as diferenças salariais, de modo que aplicável à prescrição quinquenal a 

partir de então. Portanto, ajuizada a ação em 15/12/2017, depois de 

ultrapassados mais de 5 (cinco) anos do advento das Leis Municipais nºs 

346 e 347, de 10 de maio de 2006, que reestruturaram o quadro 

remuneratório do autor, as eventuais diferenças remuneratórias 

existentes foram alcançadas pela prescrição quinquenal, na forma da 

Súmula 85 STJ. Logo, restou configurada a prescrição da pretensão 

autoral. Com essas considerações, reconheço a prescrição da pretensão 

do autor, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos no 

artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Condeno o 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. Entretanto, 

declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto 

persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser 

executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da 

decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 

98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, quarta-feira, 22 de agosto de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007031-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO LOURENCO ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1007031-72.2017.8.11.0003 VISTO. ALESSANDRO 

LOURENÇO ALVES ajuizou ação de indenização por danos materiais e 

morais em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, 

que, no dia 26/03/2015, por volta da 23h00min, trafegava pelas 

proximidades do Distrito industrial, no veículo Moto Honda Titan, placa JZH 

0599, cor PRATA, ano 2001/2001, quando foi arrastado por uma 

enxurrada sendo sugado para dentro de um bueiro de águas fluviais, e foi 

levado por cerca de 01 (um) KM dentro da tubulação, até que, com muito 

esforço e obstinação, conseguiu sair vivo, porém machucado, já nos 

fundos da empresa ERINGE. Relata que “durante todo o trajeto em que foi 

levado pela correnteza, perdeu sua moto e outros pertences, entre eles, 

Carteira de documentos e um montante de 2.000,00 (dois mil reais), dois 

capacetes, um de cor azul e outro de cor preta, um Telefone Nokia de cor 

preto, e, de toda sorte, somente teve escoriações leves pelo corpo”. 

Esclarece que “não havia na pista placa de sinalização e/ou de atenção 

informando a periculosidade ou a existência de obras no local, bem como 

claramente ali no local a falta de serviço público, impôs o perigo iminente 

às pessoas, vindo a alcançá-lo num momento de chuva, tonando assim 

impossível para o Reclamante tomar alguma decisão a fim de evitar o 

trágico fato ocorrido, pois nenhuma drenagem fora realizada no local a fim 

de dar segurança aos transeuntes do local”. Em razão desses fatos, 

pleiteia a condenação do Município de Rondonópolis “ao pagamento 

imediato dos danos materiais, e no montante de R$ 93.100,00 (noventa e 

três mil e cem reais) equivalente a cem salários mínimos pelo Dano Moral”. 

Regularmente citado, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS apresentou 

contestação, dizendo que o autor não comprovou que o mencionado 

acidente tenha ocorrido no local e em função do buraco na via pública; 

sustenta, ainda, que o autor não comprovou a ocorrência do acidente por 

meio de testemunha e sequer demonstrou que é o proprietário da 

motocicleta, de modo que não tem legitimidade para figurar no polo passivo 

da ação. Afirma, também, que o local do suposto acidente estava 

sinalizado, tendo o autor contribuído para o evento danoso (Id. 10869901). 

A parte autora impugnou o conteúdo da contestação. Na fase de 

especificação das provas, a parte autora requereu o julgamento 

antecipado do pedido. O Município de Rondonópolis não se manifestou. Na 

decisão saneadora, designou-se audiência de instrução e julgamento (Id. 

13175634). Na audiência de instrução e julgamento, colheu-se o 

depoimento pessoal do autor, bem como inquiriu as testemunhas arroladas 

pela parte autora: Moisés Cardoso da Silva Junior; e as testemunhas 

indicadas pela parte ré: Marciano Gasparin de Queiroz, Adilson Pereira da 

Silva e Jeferson Pereira de Almeida. As partes apresentaram alegações 

finais na forma oral (Id. 14509808). É o relatório. Decido. O autor ingressou 

em juízo pretendendo, em suma, a reparação pelos danos materiais e 

morais por ter sido arrastado por uma enxurrada e sugado para dentro de 

um bueiro de águas pluviais. Sustenta o requerente que, em razão do 

acidente, perdeu sua moto, uma carteira contendo R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), dois capacetes, um de cor azul e outro de cor preta, um telefone 

celular Nokia de cor preto, uma gravação de CD para arquivo das fotos. 

De início, cumpre assentar que em se tratando de ato omissivo do 

Município, o ordenamento constitucional entende que deve o prejudicado 

demonstrar a culpa ou dolo, ou seja, a responsabilidade civil será 

subjetiva, exigindo-se, portanto, a presença de dolo ou culpa numa das 

três vertentes, quais sejam negligência, imperícia ou imprudência, atribuída 

ao serviço municipal genericamente. Este é o posicionamento da 

jurisprudência, conforme julgados que colaciono abaixo: “APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO 

FRONTAL EM CURVA ESTREITA DE ESTRADA DE CHÃO. AUSÊNCIA DE 

SINALIZAÇÃO. Invocada omissão do ente público, a responsabilidade é 

subjetiva, sendo impositiva a demonstração do agir culposo, além do dano 

e do nexo condicional entre este e a omissão. Doutrina e jurisprudência. 

Responsabilidade estatal configurada, pois evidenciado que o sinistro 

decorreu da omissão do ente público de manter a via em condições de 

trafegabilidade e com adequada sinalização, alertando os motoristas sobre 
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os trechos perigosos. É devida indenização pelos danos materiais, de 

acordo com os valores necessários para o conserto do veículo, 

comprovados com orçamentos de empresas idôneas, que estão em 

consonância com os danos evidenciados nas fotografias colacionadas 

aos autos. O valor desembolsado ao guincho, por decorrer diretamente do 

evento danoso, também deve ser reembolsado. Indevida indenização por 

dano moral ao proprietário do veículo sinistrado, porquanto os prejuízos 

narrados nos autos foram meramente patrimoniais. Outrossim, o fato de 

ter ficado sem seu veículo, por si só, não acarreta abalo moral indenizável. 

Ônus da sucumbência readequado. APELAÇÃO PARCIALMENTE 

PROVIDA”. (Apelação Cível Nº 70052751914, Décima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis 

Brasil, Julgado em 05/06/2013). Assim, a responsabilidade por omissão 

decorre de um comportamento ilícito, quando o omitente tem o dever 

jurídico de agir, de praticar ato para impedir o resultado e não o faz, 

criando o risco da ocorrência do resultado. É sabido que para aferir a 

existência de culpa, se faz necessário perquirir as causas do evento, na 

forma orientada pela legislação civil. A responsabilidade civil repousa em 

três pressupostos inarredáveis: a) o dano suportado pelo pretendente à 

indenização; b) o ato do agente; c) o nexo causal entre o dano objeto de 

ressarcimento e a conduta daquele a quem se atribui a responsabilidade. 

Na hipótese dos autos, o autor busca a responsabilização do ente público 

pelo evento danoso, em decorrência da conduta omissiva imputada ao 

Município de Rondonópolis de não promover a adequada prestação dos 

serviços públicos e a manutenção de via pública, configurando ato ilícito 

por parte do requerido. Conforme se depreende do Boletim de Ocorrência 

(fls. 25/26 do PDF) e demais provas juntadas aos autos, depreende-se 

que o autor, na data de 26 de março de 2015, quando voltava para sua 

casa, foi arrastado juntamente com sua motocicleta por uma enxurrada, 

passou por dentro de um bueiro, e depois continuou sendo arrastado 

pelas águas, até conseguir segurar em uma árvore. Extrai-se que, em 27 

de março de 2015, às 04h02min, o requerente compareceu ao Pronto 

Atendimento desta cidade, apresentando escoriações e queixando de dor 

em joelho esquerdo, em razão de ter sido arrastado pela enxurrada (fls. 

23 do PDF). No dia 02 de abril de 2015, o demandante compareceu 

novamente ao PA, alegando machucado no pé há sete dias, que se 

encontrava inflamado (fls. 24 do PDF). No prontuário encartado às fls. 40 

do PDF, datado de 05/04/2012, o autor alega dor estomacal, tosse, mal 

estar e febre, tendo sido relatado o seguinte no exame físico: “paciente 

com história de ingestão de água inadequada, causando tosse, diarreia, 

náuseas e vômitos”. Tais provas documentais corroboradas com os 

depoimentos colhidos em juízo comprovam os fatos relatados na inicial. 

Durante a fase probatória, o autor relatou, em seu depoimento pessoal, 

que estava acostumado a passar em dias de chuva no local do ocorrido, 

só que, no dia, a água estava tão forte que o arrastou. Alegou que, 

quando foi arrastado, conseguiu tirar o capacete e tentou segurar nos 

galhos das árvores, mas não conseguiu; que passou por dentro de um 

bueiro, que afogou bastante, que depois que saiu do bueiro ainda foi 

arrastado pelas águas, até conseguir segurar numa galha. Disse também 

que tinha um rapaz na garupa da moto, mas ele conseguiu pular antes da 

motocicleta ser arrastada pelas águas fluviais. A testemunha Jeferson 

Pereira de Almeida relatou que conhece o local e que, quando há chuva, 

tem enxurrada perigosa; que tem conhecimento que outras motocicletas e 

carros já “rodaram” nesse local, mas que não chegaram a cair. Adilson 

Pereira da Silva disse no seu depoimento que, na época, era um manilhão 

de ação, que agora colocaram um de concreto; que na entrada desse 

manilhão não tem nenhuma proteção e que nem agora que trocaram 

colocaram proteção. Relatou que a motocicleta era do autor e que uma vez 

o requerente emprestou a moto ao depoente para ir para Guiratinga; que a 

motocicleta estava em bom estado de conservação. A testemunha 

Marciano Gasparin de Queiroz afirmou que ajudou o requerente a retirar a 

motocicleta do local e que esta era do autor; que é mecânico e já 

consertou essa moto para o autor, uma outra vez. Relatou que a 

motocicleta, após o acidente, não teve mais serventia, pois o quadro 

entortou. Os depoimentos das testemunhas e as fotografias juntadas às 

fls. 27/29 do PDF demonstram a total omissão do ente público em promover 

a adequada conservação da via pública. Denota-se que se trata de uma 

rua dupla, sendo que, no local do ocorrido, estava funcionando meia pista 

(em duplo sentido), e que, ao lado da pista, há buracos, montes de terra e 

sujeiras, e um manilhão sem qualquer proteção nas respectivas entradas. 

As testemunhas relataram que, no local, é comum a existência de 

enxurradas fortes em época de chuvas. A testemunha Jeferson disse que 

outras motocicletas e carros já “rodaram” nesse local, mas que não 

chegaram a “cair”. A testemunha Adilson relatou que, numa certa vez, 

quase caiu de moto com sua filha, em razão de uma enxurrada. Como se 

vê, o problema é recorrente no local dos fatos, mesmo assim, o Município 

nunca providenciou a realização de obras para fazer o correto 

escoamento das águas pluviais, muito menos fez obras de pavimentação 

e conservação da via pública em questão. O adequado escoamento das 

águas pluviais é necessário para evitar alagamento das ruas e para 

conduzir as águas das chuvas ao escoadouro natural. No entanto, o 

Município não tem dado a devida atenção a essas obras urbanas, 

ensejando inundações, enxurradas, como no caso em tela. A alegação do 

requerido de que a pavimentação do Distrito Industrial é de 

responsabilidade do Estado não se sustenta, uma vez que sequer juntou 

qualquer documento que comprove tal argumentação. Assim, resta 

caracterizada a omissão do ente público que não efetuou a adequada 

prestação dos serviços públicos e a manutenção de via pública, dever 

este decorrente da obrigação de conservar as vias públicas e que implica 

na sua responsabilização subjetiva. Portanto, verifica-se claramente a 

desídia do Município, que não observou os deveres de fiscalização e 

conservação do bem de uso comum do povo, procedendo em evidente 

falta do serviço. Como se sabe, a Municipalidade tem o dever de zelar pela 

saúde e segurança dos munícipes e pela conservação dos bens públicos 

em geral, de modo que é evidente a omissão na conservação da via 

pública. No caso, houve negligência, razão pela qual o Município deve 

responder pela indenização dos danos, já que o nexo causal entre o dano 

e a conduta do Município é evidente. Em casos semelhantes, a 

jurisprudência tem-se posicionado no mesmo sentido: “DANO MATERIAL E 

MORAL. INDENIZAÇÃO PEDIDA PELOS PAIS PELA MORTE DE FILHO 

MENOR. FATO OCORRIDO EM CANAL A CÉU ABERTO PARA 

ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS. AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO. 

RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. FIXAÇÃO CRITERIOSA DOS DANOS. 

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS. 1. O Município, se 

mantém canal a céu aberto para o escoamento de águas pluviais, sem que 

ofereça segurança, responde civilmente pela morte de menor, que nele 

caindo foi arrastado pela enxurrada, formada pelas fortes chuvas 

ocorridas. 2. A indenização de danos morais pela morte de filho menor, 

fixada em 100 salários mínimos, não se pode dizer que seja excessiva, 

pois poderá, quando muito, amenizar, sem jamais eliminar o intenso 

sofrimento dos pais pela prematura perda do filho. Não há indenização que 

possa suprir a morte de um filho. Melhor seria que não tivesse ocorrido o 

infausto evento” (TJ-PR - APCVREEX: 984112 PR Apelação Cível e 

Reexame Necessário - 0098411-2, Relator: Jesus Sarrão, Data de 

Julgamento: 20/11/2001, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2001 

DJ: 6020). “INDENIZAÇÃO. Chuvas. Acidente provocado por tromba 

d'agua decorrente das águas das chuvas por falta de escoamento. 

Veículo ocupado pelo autor que foi arrastado pela enxurrada para o 

interior de um córrego a céu aberto que não possuía barreira de 

contenção adequada, sendo socorrido por moradores da região, após ter 

sido arremessado para fora. Autor que acabou por ser contaminado com 

leptospirose, por ingestão de água contaminada. Falta de providências do 

Município para escoamento das águas para o interior das galerias. Obras 

de infraestrutura, tubulações, ponto de capitação, e estado de 

manutenção que evidenciam insuficiência do sistema para a vazão do 

grande volume das águas pluviais. Imediações do córrego com grande 

quantidade de lixo. Obrigação do Município de promover a limpeza, 

drenagem das águas pluviais e de esgoto de que não se exime com a 

alegação de falta de previsão orçamentária, nem de ter sido excepcional o 

volume das chuvas, acima da média para o período, pois o sistema de 

drenagem deve ser dimensionado em consonância com as variações 

pluviométricas. Sem concurso culposo do autor. Dever de indenização 

caracterizado pela falha na execução e conservação de todo o sistema 

de escoamento das águas pluviais. Indenização, fixada em vinte mil reais, 

compatível com a hipótese, sem motivo de redução ou aumento. Devidos 

honorários advocatícios - Princípios da sucumbência - sem motivo de 

redução ou aumento. Recursos não providos” (TJ-SP - APL: 

10005977120148260127 SP 1000597-71.2014.8.26.0127, Relator: Edson 

Ferreira, Data de Julgamento: 12/01/2016, 12ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 12/01/2016). Na hipótese, inviável acolher a tese de 

culpa concorrente da vítima, na medida em que o contexto fático não 

sugere que a vítima tivesse, por algum modo, tido alguma parcela para a 

ocorrência dos danos. Não há nos autos prova robusta que o autor 

estava em velocidade não permitida no local, como alegado pelo Município 
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réu, até porque, em razão da chuva, dificilmente o demandante estava em 

alta velocidade. Assim, dúvida não há da responsabilidade civil subjetiva 

do Município de Rondonópolis pelo evento danoso e, consequentemente, 

pelos danos causados ao autor. Dessa forma, uma vez incontroverso nos 

autos o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do ente público e o 

acidente ocorrido com o demandante, caracterizada a responsabilidade 

civil e a consequente obrigação indenizatória do ente Municipal. Passo, 

portanto, a análise dos pedidos de indenização formulados pelos 

requerentes. DANO MATERIAL. No caso, o autor alega que teve os 

seguintes danos materiais: 1) perda de sua motocicleta Honda Tinta, ano 

2001/2001; 2) perda da carteira contendo o valor de R$ 2.000,00; 3) perda 

de um telefone celular Nokia; 4) perda de dois capacetes; 5) perda de um 

CD com fotos gravadas; e, 6) despesas com medicamentos. O valor a ser 

fixado para reparação dos danos materiais representa, não mais, que o 

ressarcimento das despesas comprovadas, todas oriundas do evento 

danoso. Na hipótese, embora a motocicleta não esteja registrada em nome 

do autor, as testemunhas foram enfáticas em afirmar que o bem era do 

demandante. Assim, tendo a posse da motocicleta, o requerente possui 

legitimidade para postular eventual prejuízo em razão do acidente sofrido. 

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou: “Tem 

legítimo interesse para pleitear indenização a pessoa que detinha a posse 

do veículo sinistrado, independentemente de título de propriedade" (REsp. 

5.130, rei . Min. Dias Trindade). No entanto, em que pese tenha ocorrido a 

perda total do bem, o autor não comprovou o valor da sua motocicleta na 

época do acidente, já que este era o valor justo para ressarcimento; muito 

menos consta nos autos a qualificação correta da moto, já que, se assim 

tivesse, poderia consultar o valor do bem na tabela FIPE. Ora, o requerente 

sequer se preocupou em indicar os dados da motocicleta, o que 

impossibilita apurar o valor desta, na data do ocorrido. O orçamento 

juntado às fls. 35/36 do PDF (R$ 6.151,21) refere-se ao conserto da 

motocicleta. Contudo, como houve perda total do veículo, como alegado 

pelo autor e testemunhas, tal valor não retrata o real prejuízo sofrido pelo 

requerente, uma, porque o conserto de um veículo com perda total 

certamente é muito mais oneroso do que o valor do bem; duas, porque a 

testemunha Marciano Gasparin de Queiroz afirmou, em seu depoimento, 

que a motocicleta da parte autora custa em torno de três mil e oitocentos 

reais. O valor do orçamento difere e muito com o valor apontado pela 

testemunha, de modo que não é justo adotar o valor do orçamento como 

parâmetro do prejuízo. De igual forma, não há provas e nem elementos 

suficientes para demonstrar que a motocicleta do requerente corresponde 

ao valor indicado por Marciano, até porque não se sabe ao menos o 

modelo da moto. Assim, não havendo prova do valor do efetivo prejuízo 

sofrido pelo autor, deixo de condenar o requerido ao pagamento do 

ressarcimento referente à motocicleta, tendo em vista que o dano material 

não pode ser meramente presumível. No que tange aos dois capacetes, o 

autor juntou apenas um extrato de venda de um capacete da cor preta, em 

nome de uma terceira pessoa (Larissa), não constando no feito qualquer 

relação desta com o requerente. Além do mais, embora tudo indica que o 

autor tenha perdido o capacete com o acidente, este não fez prova do 

valor do mesmo, uma vez que o valor apontado no documento de fls. 33 

do PDF, refere-se a um capacete novo, e sequer se sabe as condições 

que se encontrava o capacete do requerente na data do acidente. Dessa 

forma, não havendo prova do efetivo prejuízo, de igual maneira, não há 

que se falar em ressarcimento desse item. Oportuno mencionar que, 

apesar de o autor afirmar a perda de dois capacetes, não fez prova de tal 

alegação, até porque relatou no seu depoimento que tinha outro rapaz na 

garupa da moto, o qual certamente estava usando um capacete, logo, 

dificilmente o requerente estaria com mais um capacete na mão. O autor 

também não comprovou que estava portando uma carteira contendo o 

valor de R$ 2.000,00, um telefone celular Nokia e um CD com fotos 

gravadas. Conforme já delineado, a indenização por danos materiais 

depende de prova satisfatória da ocorrência dos prejuízos alegadamente 

suportados. No caso, não há nos autos elementos suficientes que 

comprovam que o autor estava de posse dos mencionados bens. Além do 

mais, a nota fiscal do telefone celular encartado às fls. 32 do PDF está no 

nome de outra pessoa, não constando qual a relação de parentesco desta 

com o autor. Na hipótese, entendo plausível tão somente o ressarcimento 

das despesas que o autor teve com a aquisição dos medicamentos, no 

importe de R$ 27,67 (vinte e sete reais e sessenta e sete centavos). 

Assim, impõe-se a condenação do réu no valor de R$ 27,67 (vinte e sete 

reais e sessenta e sete centavos), a título de dano material. DANO 

MORAL. A responsabilidade do agente causador do dano moral opera-se 

por força do simples fato da violação. Assim, verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação. Em se tratando de dano moral que 

atinge valores abstratos, não é necessária a demonstração, in concreto, 

do dano ou prejuízo, bastando a prova de que houve a violação de um 

direito. Nesse sentido: “APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. 

Devida indenização por danos morais. De acordo com a doutrina e 

jurisprudência atual não há mais necessidade de comprovação, pois 

existe in re ipsa - provado o fato, provado está o dano moral. APELAÇÃO 

IMPROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70037985736, Décima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, 

Julgado em 31/08/2011). Assim, prescindível a comprovação objetiva dos 

prejuízos, que estão ínsitos na própria ofensa, presumíveis em função da 

reação psíquica e do dissabor suportados pelo autor em situação de 

tristeza, dor e angústia, por ter sido vítima de acidente de trânsito e que, 

em razão deste, sofreu dor física e emocional. Com efeito, entendo que 

ficou comprovado nestes autos o nexo de causalidade entre a conduta 

dos réus que deu causa ao acidente e a ofensa moral sofrida pela 

requerente, pelo que daí decorre a obrigação de indenizar, conforme o 

estatuído no art. 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988 e no art. 186 

do Código Civil. Assim, passo a análise do quantum indenizatório a título de 

dano moral. Quando se trata de indenização por dano moral, aferir o 

quantum indenizatório se torna bem mais complexo, uma vez que o bem 

lesado, qual seja, o nome, a honra, o sentimento, outros mais, não se 

medem monetariamente, ou seja, não possuem dimensão econômica ou 

patrimonial. Cabe, assim, ao prudente arbítrio dos julgadores, bem como à 

doutrina e à jurisprudência, uma vez que não fixado em lei, mesmo porque 

impossível seria, a instituição de critérios e parâmetros que haverão de 

presidir às indenizações por dano moral, a fim de evitar que o 

ressarcimento, na espécie, não se torne expressão de puro arbítrio. 

Causando o dano moral, fica o responsável sujeito às consequências de 

seu ato, a primeira das quais será essa de pagar uma soma que for 

arbitrada, conforme a gravidade do dano e a fortuna dele, responsável, a 

critério do Poder Judiciário, como justa reparação do prejuízo sofrido, e 

não como fonte de enriquecimento, mas tão somente de impor uma sanção 

jurídica ao responsável pelo dano moral causado. Desse modo, tenho por 

bem fixar os danos morais sofridos pelo requerente em R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), levando-se em conta que as lesões físicas sofridas pelo autor 

foram de natureza leve (escoriações) não resultando em sequela 

permanente, tudo com bom senso e em observância à realidade da vida e 

às peculiaridades do caso sub examine, montante razoável para confortar 

moralmente o requerente. Com essas considerações, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, o que 

faço para condenar o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS a pagar ao autor 

ALESSANDRO LOURENÇO ALVES, os seguintes valores: a) R$ 10.000,00 

(dez mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária, 

segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ), e de juros 

moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, 

desde a citação válida (09/07/2018 – Sistema PJe – Expediente), nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 

11.960/2009. b) Danos materiais, no valor de R$ 27,67 (vinte e sete reais e 

sessenta e sete centavos), acrescidos de correção monetária pelo Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do 

desembolso (04/04/2015 – fls. 30 do PDF), e juros moratórios equivalentes 

aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida 

(09/07/2018 – Sistema PJe – Expediente). O Município é isento do 

pagamento das custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01. 

Considerando que os autores decaíram de parte mínima do pedido, 

condeno o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ao pagamento, por inteiro, de 

honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

total da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, I c/c o artigo 86, 

parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Esta sentença não 

está sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do artigo 496, § 3º, III, do 

CPC. P.R.I.C. Rondonópolis, segunda-feira, 13 de agosto de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002790-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL ALESSANDRO VALERIO INOCENCIO (AUTOR(A))

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO A DRª DENISE RODEGUER, representando o polo ativo, PARA 

QUERENDO , APRESENTE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006127-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA BERTAZO (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

SIMONE PEREIRA SAVI (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

VISTO. Se no prazo legal, recebo os embargos, suspendendo a 

execução. Certifique-se nos autos principais. Intime-se o embargado para, 

querendo, impugnar os embargos, no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se. 

Rondonópolis, terça-feira, 14 de agosto de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006100-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PEREIRA SAVI (ADVOGADO(A))

BARBARA BERTAZO (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

VISTO. Se no prazo legal, recebo os embargos, suspendendo a 

execução. Certifique-se nos autos principais. Intime-se o embargado para, 

querendo, impugnar os embargos, no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se. 

Rondonópolis, terça-feira, 14 de agosto de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003335-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI (ADVOGADO(A))

ADENIR ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

RENATA BAVARESCO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1003335-28.2017.8.11.0003 VISTO. ADENIR ALVES DA 

SILVA ajuizou ação de restabelecimento auxílio doença por acidente de 

trabalho com pedido de conversão em aposentadoria por invalidez e dano 

moral em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, 

aduzindo, em síntese, que é segurado da Previdência Social por ter 

contribuído na qualidade de trabalhadora braçal. Relatou que, em 

07/05/2015, sofreu um acidente de trabalho ao cair de um andaime, 

causando fratura no calcâneo esquerdo, lesão que inabilitou o autor de 

exercer sua atividades laborativas. Afirma que, em virtude de tais lesões, 

recebeu auxílio doença por acidente de trabalho, o qual foi cessado em 

11/04/2017. Asseverou que, embora a autarquia tenha cessado o 

benefício, o autor se encontra incapacitado para exercício de atividade 

laboral, mesmo porque os sintomas persistentes e incidentes da doença a 

impedem de exercer atividades profissionais. Assim, requereu a 

concessão de tutela antecipada para que o requerido restabeleça o auxílio 

doença. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar e conversão do 

auxílio doença acidentário em aposentadoria por invalidez, bem como a 

condenação do INSS ao pagamento de indenização por dano moral, no 

valor de R$ 23.425,00 (vinte e três mil, quatrocentos e vinte cinco reais). O 

pedido de tutela antecipada foi indeferido (fls. 45/47 do PDF). Embora 

citado, o requerido não apresentou contestação (certidão de fls. 54 do 

PDF). Realizada a perícia médica, o laudo médico foi juntado às fls. 90/92 

do PDF. Intimada, a parte autora impugnou as conclusões do perito que 

levaram ao entendimento de que a incapacidade é parcial e temporária, 

considerando que a atividade laboral do autor exige constante esforço 

físico, estando totalmente e permanentemente incapacitado para o trabalho 

(fls. 96/98 do PDF). E seguida, o autor juntou novo relatório médico 

particular (fls. 99/100 do PDF). O INSS, por sua vez, embora intimado, não 

se manifestou (certidão de fls. 101 do PDF). É o relatório. Decido. O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Pelo exame dos autos, anoto que o autor busca o 

restabelecimento do pagamento do benefício auxílio-doença por acidente 

de trabalho e a conversão em aposentadoria por invalidez acidentária, sob 

a alegação de que estaria incapacitado para o trabalho em razão das 

sequelas advindas de acidente. Pois bem. O benefício de auxílio-doença 

está disciplinado no Art. 59 da Lei 8.213/91, que garante sua concessão 

ao segurado que esteja incapacitado para o trabalho por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos, observado o período de carência respectivo, 

equivalente a doze contribuições mensais, verbis: “Art. 59. “O auxílio 

doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o 

caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o 

seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos.” Observo que o auxílio doença é devido quando houver 

sequelas que impossibilitem a prestação do labor habitualmente exercido, 

consolidando a incapacidade do trabalhador, como restou demonstrado no 

caso destes autos. Com efeito, o exame pericial, realizado em 13/11/2017 

aponta que o autor caiu de 4 metros em pé e teve fratura em calcanhar em 

07/2015. Houve sequela com artrose sob tala, com dor e limitação do 

tornozelo esquerdo. Está aguardando realização de cirurgia para correção 

do problema. Presença de edema leve em tornozelo esquerdo, movimentos 

preservados (entrevista - fls. 90 do PDF). O perito atestou que a patologia 

causa incapacidade parcial e temporária, devendo ser reavaliada após 

cirurgia e que o autor deve evitar atividades de sobrecarga e atividades 

em pé (itens 3, 4, 5 e 6 de fls. 91 do PDF). Diante do exposto, é possível 

concluir que quando da cessação do benefício auxílio doença NB 

610.879.848-7, o que se deu em 11/04/2017 (fls. 41 do PDF), o autor ainda 

se encontrava incapacitado para o exercício de atividade profissional, já 

que existe a patologia se encontra instalada desde o acidente (07/05/2015 

– fls. 18 do PDF); aliado ao fato de que os sintomas e a incapacidade 

tendem a se agravar no trabalho que realizava (guarda), conforme 

consignado no laudo pericial. Assim, diante do não restabelecimento para 

o exercício de sua atividade habitual (guarda), não poderia o INSS ter 

suspendido o pagamento de auxílio doença, por força do contido no art. 62 

em conjunto com o art. 101 da Lei 8.213/91. “Artigo 62: O segurado em 

gozo do auxílio doença, insuscetível de recuperação para sua atividade 

habitual, deverá submeter-se ao processo de reabilitação profissional 

para o exercício de outra atividade, não cessando o benefício até que seja 

dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe 

garanta a subsistência, ou, quando considerado não recuperável, seja 

aposentado por invalidez”. Art. 101: O segurado em gozo de 

auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão 

obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame 

médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação 

profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado 

gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são 

facultativos. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995). Nesse sentido: 

“AGRAVO INTERNO – PREVIDENCIÁRIO – PROCESSUAL – ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – ALTA MÉDICA 

INDEVIDA. 1) À luz do disposto no art. 59, da Lei 8.213/91, o 

auxílio-doença é devido enquanto persistir a incapacidade do segurado 

para o trabalho ou para a sua atividade habitual, o que define a natureza 

sempre precária deste benefício. 2) Não há como prevalecer o ato de 

cessação do benefício se não está lastreado em prova minimamente 

segura acerca da recuperação da capacidade laborativa, quando o 

conjunto probatório está a indicar justamente o contrário, deixando patente 

o fato de que sua incapacidade se manteve. 3) Presentes os requisitos 

ensejadores, cumpre deferir a antecipação dos efeitos da tutela. 4) 

Recurso conhecido e improvido, confirmando-se a decisão agravada, por 

seus próprios fundamentos.” (TRF da 2ª Região, Segunda Turma, AG 

150364, Processo 2006.02.01.012250-1/RJ, rel. Des. Federal Andrea 

Cunha Esmeraldo, DJU 02/10/2008, p. 26/27). “AGRAVO INTERNO - 
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PREVIDENCIÁRIO - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - 

CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO JÁ QUE NÃO HÁ PROVA SEGURA 

DE QUE SE DEU A RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - 

COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA ATRAVÉS 

DE LAUDO MÉDICO PERICIAL. 1. Não há como prevalecer o ato de 

cessação do benefício se não está lastreado em prova minimamente 

segura acerca da recuperação da capacidade laborativa, quando o 

conjunto probatório está a indicar justamente o contrário, deixando patente 

o fato de que a segurada já era portadora de cardiopatia grave, donde se 

infere que a incapacidade se manteve, portanto, reputa-se indevida a 

suspensão do benefício. 1) O laudo médico pericial comprova os males 

cardiovasculares acometidos à autora, que já existiam ao tempo da 

concessão do auxílio-doença, daí porque deve ser restabelecido, com 

limite na data da concessão do benefício de aposentadoria por idade. 2) 

Recurso improvido.” (TRF da 2ª Região, Segunda Turma Especializada, AC 

394012, Processo nº. 200451100010493, rel. Des. Federal Andrea Cunha 

Esmeraldo, DJU 29/07/2009, p. 10). Por outro lado, quanto ao pedido de 

conversão do auxílio doença acidentário em aposentadoria por invalidez, o 

laudo pericial confirmou que o autor é suscetível de recuperação por meio 

procedimento cirúrgico e, considerando que o autor tem apenas 50 

(cinquenta) anos de idade, pressupõe que ainda reúne condições de se 

recuperar retornar ao mercado de trabalho. Com efeito, enquanto 

pendente a possibilidade de o autor se recuperar ou passar por 

reabilitação profissional, notadamente quando sua incapacidade é parcial 

e temporária, não há que se falar em conversão imediata do auxílio doença 

em aposentadoria por invalidez. Ressalta-se, por fim, que o termo inicial 

para pagamento do benefício auxílio doença é o dia seguinte à data da 

cessação indevida do benefício que a autarquia estava pagando ao autor 

por meio do NB 610.879.848-7 (11/04/2017 – fls. 41), ou seja, 12/04/2017, 

nos termos do que preceitua o art. 60, da Lei 8.213/91. INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. A parte litigante pretende, ainda, a indenização por danos 

morais, decorrente da cessação do auxílio doença. Sem razão o autor. O 

deferimento de indenização por dano material ou moral, decorrente da 

cessação ou não concessão de benefício previdenciário, 

administrativamente concedido, demanda a existência de nexo de 

causalidade entre uma conduta ilícita do agente e a ocorrência do dano. 

Compete ao INSS avaliar a viabilidade dos pedidos de benefícios 

interpostos, a partir de requisitos estabelecidos na legislação 

previdenciária. A mera necessidade de ajuizamento de ação para 

obtenção de um direito que se mostra controverso, não configura ilicitude 

passível de reparação. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR RURAL. AUXÍLIO-DOENÇA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL, 

MAS TEMPORÁRIA, CONSTATADA POR PROVA PERICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. 1. A concessão do benefício de auxílio-doença a 

trabalhador rural é condicionada à comprovação do exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, e à existência de incapacidade total e 

temporária para o trabalho (artigos 39, I, e 59, caput, da Lei 8.213/91). 2. 

Não há que se perquirir nestes autos sobre a qualidade de segurado do 

autor, porque tal condição não foi objeto de controvérsia, cuja 

improcedência do seu pedido de auxílio-doença, no caso, se deu em face 

da não comprovação da sua incapacitação. 3. Comprovada a invalidez 

total, mas temporária para o trabalho, o suplicante tem direito ao benefício 

de auxílio-doença. 4. A correção monetária deve ser calculada nos termos 

da Lei 6.899/81, a partir do vencimento de cada parcela (Súmulas 43 e 148 

do STJ). 5. A Primeira Seção da Corte firmou entendimento majoritário no 

sentido de que os juros de mora são devidos no percentual de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (TRF 1ª Região, 1ª Seção, AR 

2002.01.00.020011-0/MG, Rel. Des. Federal Carlos Moreira Alves, DJ 

14.11.2003). 6. Nas ações previdenciárias, os honorários de advogado 

devem incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença (Súmula 111 do STJ). 7. O simples indeferimento do benefício na 

via administrativa não constitui motivo apto a ensejar indenização por 

danos morais 8. Apelações a que se nega provimento e remessa oficial, 

tida por interposta, a que se dá parcial provimento.” (TRF-1 - AC: 5146 PI 

2000.40.00.005146-5, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ANTÔNIO 

SÁVIO DE OLIVEIRA CHAVES, Data de Julgamento: 19/06/2006, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: 02/10/2006 DJ p.15)”. Portanto, indefiro o 

pedido de indenização por dano moral, ante a ausência dos pressupostos 

para a sua concessão. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados por ADENIR ALVES DA SILVA 

contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, tão somente 

para o fim de determinar que o requerido restabeleça em favor do autor o 

auxílio doença por acidente trabalho NB 610.879.848-7 (espécie 91), bem 

como pague as parcelas atrasadas desde o dia seguinte a cessação do 

benefício (11/04/2017) ou seja, 12/04/2017 (41 do PDF), até que o 

segurado seja considerada apto para exercer sua atividade habitual ou 

outra atividade laboral compatível com a sua deficiência física (artigo 62 da 

Lei nº 8.213/91). Os valores atrasados deverão ser corrigidos segundo o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir 

do vencimento de cada parcela, e acrescidos de juros moratórios 

equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a 

citação válida (6/7/2017 – sistema registro ciência), nos termos do art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009. A 

partir da data da expedição do precatório, incidirá tão somente correção 

monetária (IPCA-E). Condeno o INSS ao pagamento das despesas 

processuais (honorários periciais custeados pelo autor no valor de R$ 

370,00 – fls. 88 do PDF) e de honorários que fixo em 10% sobre as 

parcelas vencidas, com fundamento no artigo 85, § 3º, I e do Código de 

Processo Civil. Apesar de o autor ter alcançado a procedência em apenas 

um de seus três pedidos (auxílio doença, invalidez permanente e dano 

moral), deixo de aplicar os efeitos da sucumbência recíproca prevista no 

art. 86 do CPC, haja vista a isenção da parte autora do pagamento de 

custas e quaisquer verbas relativas à sucumbência (artigo 129, parágrafo 

único da Lei nº 8.213/91). Em atenção ao artigo 1.288 da CNGC, segue a 

síntese para implantação do benefício ora concedido: NOME DO 

SEGURADO: ADENIR ALVES DA SILVA BENEFÍCIO CONCEDIDO: Auxílio 

Doença por Acidente de Trabalho RENDA MENSAL INICIAL: a ser 

calculada pelo INSS DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: 12/04/20173 – 

Dia seguinte à cessação do benefício NB 610.879.848-7. Esta sentença 

não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o 

proveito econômico obtido na causa não excedem a 1.000 (mil) salários 

mínimos (art. 496, § 3º, I, do CPC). P. R. I. C. Rondonópolis-MT, 28 de 

agosto de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006117-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PEREIRA SAVI (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO (ADVOGADO(A))

BARBARA BERTAZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

VISTO. Se no prazo legal, recebo os embargos, suspendendo a 

execução. Certifique-se nos autos principais. Intime-se o embargado para, 

querendo, impugnar os embargos, no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se. 

Rondonópolis, terça-feira, 14 de agosto de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006170-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO (ADVOGADO(A))

SIMONE PEREIRA SAVI (ADVOGADO(A))

BARBARA BERTAZO (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

VISTO. Se no prazo legal, recebo os embargos, suspendendo a 

execução. Certifique-se nos autos principais. Intime-se o embargado para, 

querendo, impugnar os embargos, no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se. 

Rondonópolis, terça-feira, 14 de agosto de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001882-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA COSTA GARCIA (ADVOGADO(A))

N R S DE MORAES E CIA LTDA - ME (EMBARGANTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

Processo nº 1001882-95.2017.8.11.0003 VISTO. N. R. S. DE MORAES E 

CIA LTDA ME, por meio de sua representante legal, NUBIA REGINA SOUZA 

DE MORAES, ajuizou embargos à execução fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, alegando, em síntese, as matérias a 

seguir: a) prescrição do crédito tributário, com fundamento no artigo 174 

do CTN; b) ilegitimidade passiva da executada Ieda Souza de Moraes, sob 

a alegação de que se retirou da sociedade em data anterior a constituição 

do crédito tributário; e c) cobrança de valores indevidos e exorbitantes a 

título de multa e juros e correção monetária, com cárter de confisco. A 

Fazenda Pública Estadual, por sua vez, ofereceu impugnação aos 

embargos, alegando não cabimento dos embargos à execução em virtude 

de ausência de garantia integral do juízo. No mérito, rebateu as alegações, 

dizendo que não ocorreu prescrição e que a multa cobrada não tem 

caráter confiscatório. Defendeu, ainda, a higidez da CDA e legitimidade 

passiva da sócia Ieda Souza de Moraes, pois se retirou da sociedade 

após a ocorrência dos fatos geradores (fls. 80/97 do PDF). A embargante 

manifestou sobre a impugnação (fls. 106/114 do PDF). Intimadas as partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir, a embargante 

pugnou pela prova pericial contábil para auferir os valores cobrados na 

CDA (fls. 119). O Estado de Mato Grosso informou que não tem interesse 

em produzir outras provas além das existentes nos autos, discordando 

quanto ao pedido de prova pericial, sob a alegação de que a própria 

executada reconheceu a procedência do débito ao firmar o termo de 

parcelamento, no qual adimpliu apenas uma parcela (fls. 121 do PDF). A 

embargante, por sua vez, esclareceu que não concorda com o valor 

consignado na CDA, razão pela qual suspendeu o pagamento do 

parcelamento e ratificou o pedido de perícia contábil (fls. 138/139 do PDF). 

É o relatório. Decido. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. 

A Fazenda Pública sustenta ausência de garantia integral do juízo. Ocorre 

que na execução em apenso foi penhorado o veículo de propriedade da 

executada, modelo YAMAHA/NEO AT115, via sistema RENAJUD (fls. 98 

do PDF – processo nº 1000997-18.2016.8.11.0003). Assim, sem razão o 

embargado, pois 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: “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 

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). 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. PENHORA INSUFICIENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DOS 

EMBARGOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA REFORMADA. I. 

Mostra-se possível o recebimento dos embargos à execução, ainda que 

insuficiente à garantia do juízo, pois, no decorrer do processo, pode haver 

a integral garantia da execução, por reforço da penhora (art. 15, II, da Lei 

nº 6.830, de 1980). II. Admite-se, então, o processamento dos embargos 

para evitar cerceamento de defesa. Precedentes do STJ e do TJMG” 

(TJ-MG - AC: 10145120720449001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data 

de Julgamento: 03/09/2013, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 06/09/2013). Assim, rejeito a preliminar arguida. DA PROVA 

PERICIAL. A matéria tratada nestes autos é unicamente de direito, não 

havendo, portanto, necessidade de produção de prova pericial. Cabe à 

parte autora valorar a necessidade ou não da produção de determinada 

prova para a solução do litígio, mormente quando pretende desconstituir 

um título presumivelmente líquido e certo. Na hipótese dos autos, a 

embargante não se desincumbiu de tal ônus, limitando-se a mencionar, de 

maneira genérica e não acompanhada de qualquer documento 

comprobatório, que a dívida exequenda seria excessiva. Não indicou com 

clareza os pontos acerca dos quais os cálculos fazendários estariam 

errados ou os parâmetros para os cálculos que a parte executada 

entende corretos, razão pela qual não que se cogitar de realização de 

prova pericial, dado que esta seria, se não meramente protelatória, 

absolutamente inócua. Ressalta-se que a CDA é mero exaurimento do 

processo administrativo de constituição do crédito. Além disso, ela não é 

título executivo construído sem participação do devedor (salvo desídia 

desse em sua defesa). Assim, a alegação de que os “campos” constantes 

na CDA não contêm as informações necessárias para que a executada 

possa aferir se a base de cálculo do ICMS está correta, não é justa causa 

para produção de prova pericial. Aliás, as teses de defesa da executada 

buscam apoio em questões jurídicas e não fáticas: multa e juros com 

cárter de confisco. Corrobora o afastamento de produção de prova 

pericial contábil, conforme preconiza o art. 464, §1º, I, CPC/2015, o fato de 

que as alegações de vício na CDA na hipótese dos autos são tão 

genéricas que sequer é possível aferir, se de fato, sua comprovação 

dependeria de conhecimento especial de técnico. 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 contábil, nos termos do art. 370, 

parágrafo único e art. 464, §1º, I, todos do Código de Processo Civil. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA. A embargante juntou cópia da 

segunda alteração contratual da sociedade, constando a retirada da 

executada IEDA SOUZA DE MORAES do quadro societário, em 10 de 

novembro de 2011, com registro na Junta Comercial em 09/03/2012 (fls. 18 

e 19 do PDF). A leitura do referido documento permite constatar que a 

retirada da sócia do quadro societário da empresa se deu somente após 

os fatos geradores ocorridos em 02/2011 e 04/2011 (fls. 10 da execução 

fiscal). Assim, a executada IEDA SOUZA DE MORAES é responsáveis 

pelo pagamento do imposto, na medida em que fazia parte do quadro 

societário da empresa quando da ocorrência dos fatos geradores. 

Ressalta-se o nome da sócia consta da respectiva Certidão de Dívida 

Ativa – CDA, situação que configura a presunção relativa da existência da 

responsabilidade tributária, nos termos do art. 204 do CTN, in verbis: “Art. 

204 - A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.” Logo, diante da 

presunção de legitimidade assegurada à CDA, impõe-se aos executados 

que nela figuram o ônus de demonstrar a ausência de sua 

responsabilidade tributária. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. 

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO DA 

EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA NA CDA. 

ART. 135, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ÔNUS DA PROVA. 1. 

Não se configura o caso de redirecionamento da execução fiscal quando 

a ação executiva foi ajuizada contra a sociedade e seus sócios, em 

formação de litisconsórcio passivo. 2. Se o nome do sócio-gerente já 

consta na CDA executada, na condição de corresponsável tributário-, a 

ele incumbe o ônus de provar que não ocorreu nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 135, III, do CTN. 3. Agravo de instrumento a que se dá 

provimento. (TRF 1ª R.; AI 0061874-98.2012.4.01.0000; Oitava Turma; Rel. 

Juiz Fed. Conv. Bruno Apolinário; DJF1 21/10/2016). No caso, os sócios 

da empresa executada não lograram êxito em demonstrarem a sua 
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ilegitimidade passiva, seja por falta de prova inequívoca do normal 

funcionamento da sociedade, seja por não terem comprovado a sua 

exclusão do quadro societário em momento anterior à ocorrência do fato 

gerador da obrigação ou pela ausência de qualquer fato que demonstre 

não terem incorrido nas hipóteses previstas no art. 135, III, do CTN. Por 

essa razão, afasto a alegação de ilegitimidade passiva da sócia IEDA 

SOUZA DE MORAES. DECADÊNCIA. No que diz respeito à decadência, o 

débito cobrado refere-se a ICMS, o qual para fins de cômputo do prazo 

prescricional, no caso de auto lançamento ou lançamento por 

homologação, o marco inicial é data de vencimento estipulada para 

pagamento. No entanto, tratando-se de crédito referente ao ICMS não 

declarado e não pago, o lançamento que seria por homologação/auto 

lançamento será realizado por lançamento de ofício, na forma substitutiva, 

com o prazo decadencial de cinco (05) anos, conforme descrito no art. 

173, I, do CTN. 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; (...) Neste sentido: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. 

DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE CONSTITUIR O CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS 

PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE. 

(...) 2. Se houve pagamento antecipado por parte do contribuinte, o prazo 

decadencial para o lançamento pelo Fisco de eventuais diferenças de 

tributos sujeitos ao lançamento por homologação é de cinco anos a contar 

do fato gerador, conforme estabelece o § 4º do art. 150 do CTN. 

Precedentes: AgRg nos EREsp. n. 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino 

Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006 p. 111; e 

EREsp. n. 101.407/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ de 

08.05.2000.3. Se não houve pagamento antecipado por parte do 

contribuinte, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o 

crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do 

exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, 

desde que não se tenha constatado a ocorrência de dolo, fraude ou 

simulação do contribuinte, aplicando-se o art. 173, I, do CTN. Precedente 

representativo da controvérsia: REsp. n. 973.733 - SC, Primeira Seção, 

Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12.8.2009. 4. Em ambos os casos, não há 

que se falar em prazo decenal derivado da aplicação conjugada do art. 

150, §4º, com o art. 173, I, do CTN. 5. O art. 151, V, do CTN, estabelece 

que suspende a exigibilidade do crédito tributário a concessão de medida 

liminar ou tutela antecipada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nessa parte, não provido” (STJ – Resp 1.033.444-PE, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, julgado em 03/08/2010, publicado em 24/08/2010). 

Verifica-se da CDA que o crédito foi lançado de ofício, tendo como 

infração: Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS. 

Enquadramento: Art. 17, XI, da Lei 7.098 de 30/12/1998. (fls. 8 da 

execução fiscal). Dessa forma, verifica-se que a forma de constituição 

dos créditos tributários se deu pelo Aviso de Cobrança e não por meio de 

apresentação de GIA – Guia de Informação e Apuração do ICMS. Assim, 

tratando-se de fatos geradores ocorridos em 2011, sem o devido 

pagamento antecipado, a partir do primeiro dia do exercício seguinte é que 

passou a contar o prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito 

tributário, ou seja, 1º de janeiro de 2012, nos termos do art. 173, I, do CTN. 

Por sua vez, a constituição definitiva do crédito se dá com a ciência do 

lançamento ou do auto de infração, conforme súmula 153, do Tribunal 

Federal de Recursos: “Constituído, no quinquídio, através de auto de 

infração ou notificação de lançamento, o crédito tributário, não há falar em 

decadência, fluindo, a partir daí, em princípio, o prazo prescricional, que, 

todavia, fica em suspenso, até que sejam decididos os recursos 

administrativos.” Sobre o assunto, colaciono o julgado do Superior Tribunal 

de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

PRESCRIÇÃO. PRAZO SUSPENSO ATÉ SOLUÇÃO FINAL DO 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS COM FATOS 

GERADORES OCORRIDOS ENTRE 01/1990 E 09/1990. DECADÊNCIA. NÃO 

CONFIGURADA. 1. A constituição definitiva do crédito tributário 

(lançamento) ocorre com a notificação do contribuinte (auto de infração), 

exceto nos casos em que o crédito tributário origina-se de informações 

prestadas pelo próprio contribuinte, tais como em DCTF e GIA. 

Precedentes. 2. Entretanto, o prazo prescricional disposto no art. 174 do 

CTN apenas começa a fluir com a solução definitiva do recurso 

administrativo. Precedentes. 3. A alegação de que ocorreu a decadência 

em relação aos créditos que apresentaram fatos geradores 

compreendidos entre o período de 01/1990 a 09/1990 também não 

apresenta consistência jurídica, uma vez que não ocorreu o prazo 

decadencial de 05 (cinco) anos entre o marco inicial, que se deu, em 

relação a eles, no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 

lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, em 01 de janeiro de 1991 e 

a notificação levada a efeito em 25 de setembro de 1995, nos termos do 

art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ – AgRg no Ag 1338717/RS, Rel. Min. Castro Meira, julgado 

em 03/11/2001, publicado em 10/11/2011). Na hipótese, considerando o 

início do prazo decadencial (01/01/2012), a constituição do crédito 

tributário em 26/04/2016, ocorreu dentro do quinquídio legal, não havendo, 

portanto, que se falar em decadência. PRESCRIÇÃO. De igual forma, deve 

ser rejeitado o argumento da prescrição. Com efeito, o prazo prescricional 

para cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da data da 

sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN. O parágrafo 

único do referido dispositivo legal, por sua vez, elencava em sua redação 

original as hipóteses interruptivas da prescrição, nos seguintes termos: 

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 

(cinco) anos, contados da data de sua constituição definitiva. Parágrafo 

único. A prescrição se interrompe: I -pela citação pessoal feita ao devedor 

(...)”. É certo que a com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 118, 

de 09/02/2005, que passou a ter vigência em 09/06/2005, alterou-se a 

redação do inciso I, do parágrafo único, do art. 174, do CTN, acima 

transcrito, de forma a adequá-lo ao art. 8º, §2º, da Lei de Execução Fiscal, 

segundo o qual: "Art. 8º (...). §2º O despacho do juiz, que ordenar a 

citação, interrompe a prescrição". Ressalte-se que a Lei Complementar nº 

118/2005, por regular a prescrição, matéria de natureza de direito material, 

somente pode ser aplicada aos processos ajuizados posteriormente à 

data de sua vigência, qual seja, 09/06/2005. É nesse sentido o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...) PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE 

ORDENOU A CITAÇÃO PROFERIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA 

LC 118/2005. NÃO-APLICAÇÃO DA NOVEL LEGISLAÇÃO. OCORRÊNCIA 

DO LUSTRO PRESCRICIONAL. (...) 2. Esta Corte possui entendimento 

assente no sentido de que a regra contida no art. 174 do CTN, com a 

redação dada pela LC 118, de 9 de fevereiro de 2005, a qual incluiu como 

marco interruptivo da prescrição o despacho que ordenar a citação, pode 

ser aplicada imediatamente às execuções em curso; todavia, o despacho 

que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob 

pena de retroação da novel legislação. (...) Assim, deve prevalecer à 

regra anterior do art. 174 do CTN, em que considerava a citação pessoal 

como causa interruptiva da prescrição. 4. Recurso especial não provido”. 

(STJ, REsp 1204289/AL, Rel. M. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª 

TURMA, j. 28/09/2010, DJe 15/10/2010). No caso em debate, a execução 

foi proposta em 27/06/2016, portanto, durante a vigência da Lei 

Complementar nº 118/2005. O despacho inicial foi proferido no dia 

28/06/2016, ou seja, não transcorreu cinco anos entre a constituição 

definitiva do crédito tributário (26/04/2016) e o despacho que determinou a 

citação (28/06/2016). Desse modo, não ocorreram à decadência ou a 

prescrição, uma vez que não transcorreram os prazos previstos nos 

artigos 173, I, e 174, I do CTN. MULTA CONFISCATÓRIA Sustenta que o 

fisco utilizou altos percentuais de multa. Sem razão a embargante. A 

sanção administrativa imposta não possui contornos confiscatórios, mas 

tão somente natureza punitiva e pedagógica, com o desiderato de reprimir 

ilícitos tributários praticados e de inibir sua prática de forma reiterada. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — NÃO 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE VENDA DE 

SOJA EM GRÃOS — AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA — 

LEGALIDADE — OMISSÃO DE VENDA — CARACTERIZAÇÃO — 

DOCUMENTAÇÃO FISCAL APRESENTADA — INIDONEIDADE — 

DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS LOTES DESCLASSIFICADOS PELO 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA — QUEBRAS DE UNIDADE — NÃO 

DEMONSTRAÇÃO — DIFERIMENTO — INTERRUPÇÃO. MULTA 

ADMINISTRATIVA — PERCENTUAL — CEM POR CENTO (100%) SOBRE O 

VALOR DO TRIBUTO — EXCLUSÃO OU REDUÇÃO — INADMISSIBILIDADE 

— INOVAÇÃO RECURSAL — CONTORNOS CONFISCATÓRIOS — 

INEXISTÊNCIA — NATUREZA PUNITIVA E PEDAGÓGICA — GRAVIDADE 

DA CONDUTA. (...) Impossível se mostra a exclusão ou a redução da multa 

administrativa aplicada no percentual de cem por cento (100%) do valor do 

tributo, visto que, além de implicar, na hipótese, inaceitável inovação 

recursal, não possui ela natureza confiscatória, dada a sua natureza 

punitiva e pedagógica, bem como a gravidade da conduta perpetrada. 
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Recurso não provido.” (Ap, 94940/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 30/07/2013, Data da 

publicação no DJE 15/08/2013). Assim, a multa prevista pelo artigo 45, I, d, 

da Lei nº 7.098/98 (100%) não ofende o princípio da vedação ao confisco 

(artigo 150, IV, da Constituição Federal), muito menos os postulados da 

razoabilidade e da proporcionalidade, mormente em razão do ajuste 

perfeito com a gravidade da conduta punida. DOS JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. De igual forma, a embargante não comprovou a alegada 

capitalização de juros, uma vez que a forma de constituição do crédito 

encontra-se bem detalhada na CDA às fls. 9 da execução fiscal. Na CDA 

consta a forma de atualização do crédito tributário, bem como os índices 

utilizados (juros e 1% ao mês e correção pelo IGPDI), o termo inicial e os 

dispositivos que fundamentam a incidência dos juros de mora e correção 

monetária. Ressalta-se que a legislação estadual prevê a aplicação do 

IGPDI e percentual de juros de 1%ao mês sobre os débitos fiscais 

estaduais. In verbis: “Art. 42. Os débitos fiscais decorrentes do não 

recolhimento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e 

reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação 

do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, 

conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou 

por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua. Art. 44. Os 

valores do imposto não integralmente pagos nos prazos previstos na 

legislação, inclusive os valores relativos às parcelas mensais decorrentes 

de acordo de parcelamento e reparcelamento, serão acrescidos de juros 

de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês calendário ou fração”. 

Assim, analisando os demonstrativos de cálculos apresentados (fls. 10 da 

execução), verifica-se que se encontra em consonância com os índices 

previstos na legislação pertinente. Dessa forma, correta a utilização dos 

índices de correção e juros aplicados na CDA em questão. Pelo exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por N. R. S. DE MORAES 

E CIA LTDA ME, por meio de sua representante legal, NUBIA REGINA 

SOUZA DE MORAES, o que faço para rejeitar os embargos propostos 

contra a execução promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, com 

fundamento no artigo 487, I, Código de Processo Civil. Condeno a 

embargante ao pagamento das custas processuais e nos honorários 

advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, considerando a 

natureza da demanda (simples) e que não exige instrução probatória, 

consoante artigo 85, § 2º e §4º, inciso III do Código de Processo Civil. 

Independentemente do trânsito em julgado, traslade-se cópia desta 

decisão para os autos de execução. Após, arquive-se este feito, com as 

cautelas de estilo. Prossiga-se na execução. P.R.I. C Rondonópolis-MT, 

27/08/2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009164-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS RODRIGUES FERREIRA (AUTOR(A))

FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (RÉU)

 

PROCESSO N°: 1009164-87.2017.8.11.0003 VISTO. ANTONIO CARLOS 

RODRIGUES FERREIRA ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com 

indenização por lucros cessantes cumulado com danos morais e pedido 

de tutela de urgência provisória em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, aduzindo, em suma, que 

é proprietário do veículo CAMINHÃO/TRATOR M. BENZ LS1924A, PLACAS 

GKQ-5769, RENAVAM 381250245, sendo que utiliza deste para seu 

sustento (frete/transportador). Sustenta que o veículo fora transferido do 

Estado de São Paulo para o Estado de Mato Grosso, em novembro de 

2012, quando naquela oportunidade o autor solicitou ao DETRAN/MT, 

Ciretran de Rondonópolis/MT, a abertura da FAC – Ficha de Atualização 

Cadastral, para prosseguir com a transferência de UF. Alega que esta 

FAC só é emitida pelo órgão se o veículo estiver com todos os débitos 

quitados, sem multa, o que pressupõe que o Detran da UF destino (Estado 

de Mato Grosso), aceitou e autorizou a transferência e entrada do veículo 

em sua frota. Aduz que, mesmo o veículo estando emplacado no Estado 

de Mato Grosso e devidamente lacrado a placa e lacre eletrônico entregue 

pelo próprio DETRAN/MT, este se nega a emitir o CRLV/CRV (Certificado 

de Registro e Licenciamento de Veículo), sob o argumento de que existe a 

falta de um pré-cadastro na BIN/RENAVAM (Base Nacional), porém o 

veículo encontra-se cadastrado na base local, sendo assim o processo de 

transferência de jurisdição não foi concluído. Acrescenta que o veículo se 

encontra emplacado e lacrado no Estado de Mato Grosso, porém a 

documentação de porte obrigatório é toda do Estado de São Paulo, o que 

causa prejuízos ao autor, já que este pode ter seu veículo apreendido 

pelas autoridades, e, ainda, porque ficou impedido de trabalhar com o 

referido bem. Ao final, requer a concessão de tutela provisória de 

urgência, para que seja determinado que o réu proceda com a emissão do 

Certificado de Registro de Veículo – CRV, do CAMINHÃO/TRATOR M. 

BENZ LS1924A, PLACAS GKQ-5769, RENAVAM 381250245. No mérito, 

requereu transferência definitiva de UF, com a consequente emissão do 

Certificado de Registro de Veículo - CRV, bem como a condenação do 

Requerido ao pagamento de lucros cessantes, no valor mensal de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) desde novembro de 2012 até a data da entrega 

dos CRV ao Requerente, acrescidos de juros e correção monetária, e 

indenização por dano moral, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O 

pedido de tutela antecipada foi indeferido (fls. 48/50 do PDF). O 

Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN contestou a 

ação e alegou as seguintes preliminares: ausência de interesse de agir, 

seja porque inexiste no órgão de trânsito qualquer processo de 

transferência, seja porque cabia ao autor buscar no DETRAN-SP a 

regularização do veículo; e b) ilegitimidade passiva. No mérito, disse que 

não tem como certificar e realizar a transferência do veículo, uma vez que 

não se encontra devidamente registrado na BIN e que o Estado de São 

Paulo tem que regularizar o cadastro do veículo na BIN, para posterior 

transferência. Refutou os danos alegados pelo autor. Ao final, requereu a 

improcedência dos pedidos formulados na inicial (fls. 100/114 do PDF). O 

autor impugnou a contestação, refutando as alegações da contestação e 

ratificando os termos da inicial (fls. 119/121). Intimadas as partes para 

especificarem as provas, o autor informou que não pretendem produzir 

outras provas além das existentes nos autos (fls. 126 do PDF). O 

requerido, apesar de intimado, não se manifestou (fls. 128 do PDF). É o 

relatório. Decido. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 

Estando a demanda sustentada pelo binômio necessidade da tutela 

jurisdicional e na adequação do provimento postulado, não há que se falar 

em ausência do interesse de agir. No caso, o interesse de agir processual 

surge da necessidade da parte de transferir o Certificado de Registro do 

Veículo- CRV do Estado de São Paulo para a jurisdição de Mato Grosso, 

onde reside, e o requerido não demonstrou que tal pretensão tenha sido 

alcançada ou mesmo que seja ilegítima. Aliás, o processo administrativo 

juntado nos autos contendo informação do próprio DETRAN-MT de que a 

transferência de jurisdição não foi concluída por inconsistência no 

sistema, por si só, revela o interesse de agir do autor na presente 

demanda (fls. 30/35 do PDF). Diante dessas considerações, rejeito a 

preliminar. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. A autarquia 

informa que o veículo não está corretamente registrado na BIN, somente 

na base de São Paulo, cabendo, exclusivamente, ao DETRAN daquela 

jurisdição regularizar o cadastro do veículo na BIN, para posterior 

transferência. De início, afasta-se a ilegitimidade passiva do DETRAN-MT 

para responder a demanda. Embora se reconheça que o DETRAN de São 

Paulo é a autarquia competente por incluir as informações no cadastro 

nacional de veículos e repassar ao DETRAN de Mato Grosso, já que o 

veículo consta registrado originalmente na base de dados daquele Estado 

(SP), também não se ignora a responsabilidade do DETRAN-MT pelos 

procedimentos para se realizar a transferência de UF (solicitação no 

sistema, emplacamento, vistoria etc..), considerando que o processo de 

transferência encontra-se aberto nesta UF. Por sua vez, ao proprietário 

do veículo, cabe procurar o DETRAN na Unidade de Federação para qual 

deseja transferir o CRV e apresentar a documentação exigida para 

abertura do processo, o que no caso, ao que tudo indica, foi feito. Diante 

disso, a inconsistência de dados no sistema que impeça o processo de 

transferência deve ser solucionada administrativamente, por meio de 

comunicação entre os Órgãos de Trânsito dos Estados envolvidos, não 

podendo ser imputada ao particular que não contribuiu para a 

irregularidade identificada. Por tais razões, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. MÉRITO. O autor busca, por meio da ação, a 

reparação de supostos prejuízos decorrente da impossibilidade de 

transferência de jurisdição do veículo de sua propriedade, do Estado de 

São Paulo para Mato Grosso. Segundo ofício da CIRETRAN de 

Rondonópolis endereçado ao SETRAT, não foi concluído o processo de 

transferência de jurisdição do veículo placa GKQ-5769, M. BENZ/LS 1924, 

ano 1982/1982, cor cinza, chassi nº 35003312606883, pois na auditoria 

apresenta a seguinte mensagem: veículo não cadastrado na BIN, porém 
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está cadastrado na base local (ofício nº 3336/2012/2ªCRT – fls. 34 do PF). 

Dispõe o Manual de Procedimentos do RENAVAM: O Registro Nacional de 

Veículos Automotores (RENAVAM) é composto por uma base central (BIN) 

e pelos cadastros informatizados de todos os Estados, interligados 

através de uma rede nacional de computadores. (...) A BIN forma um 

conjunto de informações centralizadas, contendo dados essenciais que 

permitem localizar e dar acesso às bases de dados dos DETRANs, onde 

se encontram os dados detalhados do veículo que se deseja pesquisar. 

Cada Estado administra sua respectiva base de dados, que contém 

informações pormenorizadas dos veículos sob sua jurisdição. A 

manutenção de informações na BIN é de responsabilidade dos Estados 

que enviam as informações atualizadas por seus sistemas através da 

rede do Sistema RENAVAM. Também é de responsabilidade dos Estados a 

informação disponibilizada nas consultas através da rede[1]. No caso, o 

CRV foi emitido pelo DETRAN do Estado de São Paulo (fls. 49 do PDF), o 

que significa que as características do veículo se encontram cadastradas 

na base de dados daquele Estado e pode ser transferido para outro 

Estado. As causas que levaram o veículo constar apenas na base de 

dados do DETRAN-SP, sem correspondente registro na BIN, deve ser 

investigadas e solucionadas pelos Órgãos de Trânsito, como mencionado. 

Assim, deverá a autarquia ré, inicialmente, diligenciar junto ao DETRAN-SP 

para providenciar a inclusão/correção do cadastro na BIN, informando os 

dados no DENATRAN. A conclusão do processo de transferência 

ocorrerá pelo DETRAN-MT, conforme já postulado. Quanto aos pedidos 

indenizatórios (danos morais e lucros cessantes), não houve ilicitude nos 

atos administrativos do demandado, conforme explicitado acima. O nexo 

causal entre o ato lícito e a responsabilidade objetiva estatal por danos ao 

contribuinte é rompido pela excludente do art. 188, I, do Código Civil, 

quando “praticados no exercício regular de um direito reconhecido”. O 

DETRAN-MT iniciou o processo de transferência, chegando, inclusive, a 

realizar vistoria no caminhão (fls. 42/48 do PDF). O erro na inclusão dos 

dados somente verificou-se quando da tentativa no sistema de transferir 

do veículo para outra UF. Não é plausível que a autarquia de trânsito 

corrigisse a omissão da inclusão dos dados na base nacional sem a 

provocação do proprietário interessado. Obviamente, ao deparar-se com a 

inconsistência dos dados, o DETRAN-MT não deu continuidade ao 

processo de transferência solicitado. Assim, o ato administrativo 

juridicamente válido, decorreu do exercício do estrito cumprimento de 

dever legal, não sendo causa para reparação de eventual dano, 

prejudicando o pedido indenizatório. A vista de todo o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para 

determinar que o DETRAN-MT diligencie junto ao DETRAN-SP para 

providenciar a inclusão/correção na BIN do cadastro do veículo placa 

GKQ-5769, M. BENZ/LS 1924, ano 1982/1982, cor cinza, chassi nº 

35003312606883 e, no prazo de 30 (trinta) dias, realize a transferência 

para esta UF, de acordo com a Lei. Considerando que a parte autora teve 

procedência em apenas um de seus dois pedidos (obrigação de fazer), 

em conformidade com o art. 86 do CPC, condeno as partes ao pagamento 

de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa , nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil. 

Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência 

enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão 

ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em 

julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações 

(artigo 98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). 

Isento o DETRAN do pagamento das custas processuais, por se tratar de 

autarquia estadual nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01. 

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, porque o valor 

da condenação é inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos, nos termos 

do art. 496, § 3º, II, do CPC. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 28 de agosto de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito [1] Disponível em . 

Acesso em 27 agosto 2018.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006097-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA BERTAZO (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

SIMONE PEREIRA SAVI (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

PROCESSO N º 1000684-23.2017.811.0003. VISTO. Se no prazo legal, 

recebo os embargos, suspendendo a execução. Certifique-se nos autos 

principais. Intime-se o embargado para, querendo, impugnar os embargos, 

no de 30 (trinta) dias. Cumpra-se. Rondonópolis, 13/08/2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 805494 Nr: 16484-79.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MAGDA RAMOS DA ROCHA VALERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA GOMES FAVRETO 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 19.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a 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.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734668 Nr: 14425-89.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FRANCISCA LEITE DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a 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.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 747188 Nr: 6277-55.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a 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.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 798679 Nr: 13764-42.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SELICE DE BRITO FERREIRA

 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.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.
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Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a 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.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 767160 Nr: 955-20.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSÉ ELIÉLCIO NOVAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a 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.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 779613 Nr: 6044-24.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS, MARLENE 

CANDIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a 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.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736057 Nr: 15474-68.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NILDA MARIA MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para, no praso de 10 (dez)dias, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 499 de 687



depositar o valor da perícia (R$ 370,00), sob pena de bloqueio

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734233 Nr: 14078-56.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MIRIAN RODRIGUES FIGUEREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para, no prazo de 10 (dez) dias, 

depositar em juízo o valor dos honorários periciais (R$ 370,00), sob pena 

de bloqueio.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 747934 Nr: 6669-92.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIZA CORDEIRO MANSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA GOULART TEIXEIRA 

ACUNÃ - OAB:14.818/MT, SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - 

OAB:7135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a 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.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 816956 Nr: 1903-25.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LEONILDA VENANCIO RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a 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.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 763966 Nr: 15322-83.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: OSMAR CARLOS FAVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 . Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de servidor em cargo 

semelhante do(a) autor(a), atinente aos mesmos períodos acima 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 500 de 687



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, informe se com a reestruturação 

da carreira do(a) autor(a), por meio da respectiva Lei (Profissionais do 

Sistema Único de Saúde - Lei Estadual nº 7.360/00; Profissionais do 

Sistema Prisional - Lei Estadual nº 8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, 

de 28 de dezembro de 2004; Servidores Militares - Lei Complementar nº 

231/2005; Profissionais da Educação Básica - Lei Complementar nº 

50/1998; Profissionais da Polícia Judiciária Civil - Lei Complementar nº 

155/2004; Agentes de Administração Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 

22 de julho de 2005), houve incorporação/reposição de eventual perda 

salarial apurada no laudo pericial?” Apresentados os documentos, 

intime-se o perito para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os 

quesitos apresentados pelo Juízo e pelas partes, cientificando-o de que 

deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que as 

partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O Sr. 

Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, 

respondendo aos quesitos acostados aos autos. 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.: 747663 Nr: 6535-65.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VALDERIS MIJAM MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a 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.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 752107 Nr: 8822-98.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO GIL, LEONIR PAES SOARES DE 

BARROS, GILDENY RODRIGUES LOPES, SEBASTIÃO CARLOS 

NASCIMENTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a 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.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 755030 Nr: 10304-81.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: VALMIR JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a 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.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 764134 Nr: 15395-55.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LILIAM MARIA DE CAMARGO VIANA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a 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.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 792060 Nr: 11119-44.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: WILSON LUIZ GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 
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pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a 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.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 823692 Nr: 4193-13.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DO ROSARIO FILIPPOZZI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a 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.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 806676 Nr: 16936-89.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DE FATIMA MACEDO MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a 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.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734636 Nr: 14399-91.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IDELENE LUIZA SCMIT LENZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 503 de 687



mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a 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.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 795213 Nr: 12479-14.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IZABEL CELOIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, WISTON C. G. CHAVES - OAB:OAB/MT 

22.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a 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.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 800720 Nr: 14653-93.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NEUZA ZACANINI ZANDONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 
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Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a 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.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 801189 Nr: 14831-42.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IRENE SATIKO KIRIMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a 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.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 823324 Nr: 4078-89.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IRANIUCE MORAIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA GOMES FAVRETO 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 19.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a 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.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736849 Nr: 16105-12.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GILSON GUEDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11554/MT, JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:OAB/MT12105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para, no praso de 10 (dez)dias, 

depositar o valor da perícia.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741513 Nr: 3004-68.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA JANUARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ” 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, 29 de agosto de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 782024 Nr: 7011-69.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EDUARDO ALMEIDA DA COSTA, VALDIRENY PIRES 

FERREIRA, ANTONIO ESPINDOLA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7.666-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a 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.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 814041 Nr: 900-35.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LOPES MIRANDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA FRANCESCA PIPI DE 

SOUZA WILLON - OAB:10637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a 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.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 755634 Nr: 10657-24.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MÁRCIO ZWING HERCULANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 805779 Nr: 16611-17.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉLCIA D'ARK OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a 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.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 761051 Nr: 13945-77.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADEILTO RAMOS MACHADO, ALAIDE GOMES DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a 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.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 772038 Nr: 3190-57.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SUZANE CAMARGO, PAULO ALEXANDRE VILLALBA, 

FAGNER MOREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.
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Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a 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.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783671 Nr: 7631-81.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JUCILEI BRITO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a 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.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 705872 Nr: 545-64.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSE ROSENDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VLADIMIR AMARAL DE 

SOUZA - OAB:1578

 Com essas considerações, JULGO extinto o feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil.Sem 

custas, uma vez que o(a) executado(a) sequer foi citado(a).P.R.I. e, 

certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.Rondonópolis, 06/08/2018.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 794098 Nr: 11954-32.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 
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anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a 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.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820024 Nr: 2927-88.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA CARDOSO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a 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.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 795223 Nr: 12484-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CASSILENE XAVIER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, WISTON C. G. CHAVES - OAB:OAB/MT 

22.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a 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.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 810373 Nr: 18006-44.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA CARVALHO DAMASCENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER PEREIRA BARRETO - 
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OAB:OAB/MT 19.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a 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.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 794121 Nr: 11978-60.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NEIDE SOLER LOPES DE JESUS

 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: PROCURTADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a 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.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820346 Nr: 3111-44.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MAZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 
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mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a 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.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741554 Nr: 3032-36.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LENIR FATIMA HEINTZE LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 749652 Nr: 7557-61.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANDREZZA ISABEL VELOSO, IEDA FIRMINO DE 

AZEVEDO, PAULO PEREIRA DE LIMA, JOSE BORGES CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para, no prazo de 10 (dez) dias, 

depositar em juízo o valor dos honorários periciais (R$ 370,00), sob pena 

de bloqueio.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 750663 Nr: 8102-34.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONISETE ANTÔNIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 770879 Nr: 2581-74.2015.811.0003

 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: LAUDILEIRE CRISTALDO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784881 Nr: 8113-29.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA PESSOA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ” 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, 30 de agosto de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 789002 Nr: 9811-70.2015.811.0003

 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: ILDA LEITE DA SILVA, ILDA MARIA DA TRINDADE, 

OZEAS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA AZEVEDO DOS SANTOS, 

MARIA DE MOURA LEME, ROSANGELA MATEUS COSTA, SALVELINO 

JOÃO DA SILVA

 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

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 776283 Nr: 4733-95.2015.811.0003

 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: CELITA MARTINS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 
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(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 756375 Nr: 11074-74.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO BEZERRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se sobre os embargos de 

declaração , no prazo de05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784989 Nr: 8184-31.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERENICE ISRAEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 756366 Nr: 11066-97.2014.811.0003

 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: FRANCISCA APARECIDA COINETE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO 

FREITAS - OAB:13155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 733785 Nr: 13701-85.2013.811.0003

 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: CLEUZA SOLANGE GOMES MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A, VALDIR SCHERER - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737188 Nr: 78-17.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JULIO RITA DUARTE LIBANIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Intime-se o perito MÁRCIO FERREIRA DE OLIVEIRA para designar dia, hora 

e local do início dos trabalhos periciais.

Após, intimem-se as partes da designação da data da realização da 

perícia.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 738373 Nr: 935-63.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAP MTS PNEUS LTDA - ME, IRMA TATIANE 

BIGLIARDI, LUCIANE BIGLIARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660

 VISTO

Intimem-se os executados para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se nos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 794504 Nr: 12136-18.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOVIARIO MATSUDA LTDA, NELSON 

KATSUSHIGUE MATSUDA, FUTOSHI MATSUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DOS 

SANTOS - OAB:22.629 OAB/PR, CLEBER TADEU YAMADA - OAB:19012 

-PR

 Intimar os patronos das partes requeridas, advº. CARLOS ALBERTO DOS 

SANTOS 22629/PR, e outros.. para tomar ciência do bloqueio de valores, 

em contas bancárias das partes executadas, via sistema BacenJud e 

querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 794504 Nr: 12136-18.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RML, NKM, FM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DOS 

SANTOS - OAB:22.629 OAB/PR, CLEBER TADEU YAMADA - OAB:19012 

-PR

 Intimar os patronos das partes requeridas, advº. CARLOS ALBERTO DOS 

SANTOS 22629/PR, e outros.. para tomar ciência do bloqueio de valores, 

em contas bancárias das partes executadas, via sistema BacenJud e 

querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 293335 Nr: 7852-21.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA VIEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIELLE DE MATOS 

SOARES - OAB:OAB/MT9920

 VISTO

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez)dias, manifestar-se 

sobre a petição de fls. 101/115.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 733789 Nr: 13705-25.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOANA VALERIA DA CONCEIÇÃO BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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, 30 de agosto de 

2018FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003500-12.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO (ADVOGADO(A))

V S COMERCIO DE PECAS AUTOMOTORES LTDA - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

Processo nº 1003500-12.2016.8.11.0003 VISTO. V. S. COMERCIO DE 

PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME ajuizou EMBARGOS À EXECUÇÃO em 

face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, aduzindo, em síntese, que a 

suposta infração detectada pela Fazenda Pública Estadual refere-se à 

utilização de crédito decorrente de aquisição de mercadorias de outras 

U.F com substituição do imposto, com enquadramento nos artigos 52, 53, 

292 e 293 do RICMS aprovado pelo Decreto Estadual 1944 de 06/10/89 e 

art. 3º da Portaria Circular n° 65/95 – SEFAZ, combinado com o art. 1º da 

Portaria Circular n° 10/96 – SEFAZ. Sustenta que o crédito tributário 

constatado de forma creditada ao contribuinte foi ocasionado por erro de 

escrituração, ou seja, erro formal, sendo que no cumprimento das 

obrigações assessorias houve repasse de informações equivocadas ao 

Fisco. Afirma que não houve a utilização do crédito de ICMS, apenas 

registro indevido do lançamento contábil. Alega que tal erro foi corrigido 

através de GIAS-SUBSTITUTIVAS, as quais foram retransmitidas em 

05/06/2012, sendo que a data de entrega está dentro do prazo de 30 dias 

da notificação do Aviso de Cobrança e Notificação de Lançamento nº 

348038/334/10/2012 de 17/05/2012. No entanto, diante da demora no 

processamento das GIAS SUBSTITUTIVAS, onde constava crédito 

tributário devedor na conta corrente, foi apresentada administrativamente 

impugnação da referida cobrança perante o SEFAZ em 02/07/2012 

(Protocolo nº 5153796/2012), porém, o processo administrativo não foi 

admitido, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Assevera que o lançamento praticado pelo contribuinte foi de registro 

indevido, ou seja, houve escrituração errônea de forma divergente com a 

legislação, na qual foi retificada em data posterior com a retransmissão 

das GIAS retificadas, não havendo prejuízo ao Erário, já que os créditos 

do ICMS não foram utilizados. Aduz, ainda, nulidade da execução, pela 

iliquidez do título, pois não foram demonstrados com exatidão os índices 

atualizadores utilizados para se chegar ao valor exequendo; bem como 

excesso de execução, uma vez que os cálculos foram apresentados de 

forma unilateral pela embargada, não indicando o percentual dos juros de 

mora e demais encargos previstos em lei. Ao final, requereu a exclusão da 

ex-sócia Maria Jose de Melo Queiroz do polo passivo da ação, devido a 

sua retirada do quadro dos sócios no contrato social. No mérito, requereu 

seja declarada a nulidade da execução, ante a ausência dos seus 

requisitos, ou seja reconhecido o excesso de execução, determinando 

que o valor exequendo seja ajustado aos moldes legais. Os embargos 

foram recebidos, suspendendo a execução (Id. 4812667). O ESTADO DE 

MATO GROSSO impugnou os embargos alegando que o embargante não 

comprovou na esfera administrativa que não praticou a infração que lhe 

fora imputada, do aproveitamento indevido de crédito relativo à mercadoria 

entrada no estabelecimento, conforme detectado pelo fisco em 

cruzamento de dados. Sustenta que a questão não se limitou na 

escrituração dos documentos fiscais, mas de anulação do aproveitamento 

indevido, realizado pelo contribuinte substituído, em valor do imposto retido 

na origem e em afronta a determinação legal contida no artigo 25, § 3º, III 

da Lei do ICMS/MT. No tocante a multa, afirmou que é devida como 

consequência do cometimento de infração e tem previsão legal, nos 

termos do artigo 45, inciso II, alínea d da Lei 7098/98 (fls. 178/180 do PDF). 

Instadas as partes a especificarem as provas, o Estado de Mato Grosso 

informou que não tem mais provas a produzir e disse que a 

executada/embargante confessou o débito, pois formalizou acordo de 

parcelamento (fls. 159 do PDF). O embargante requereu a produção de 

prova pericial, a fim de constatar que o crédito tributário ocorreu por erro 

de escrituração, ou seja, erro formal (fls. 165 do PDF). Deferida a prova 

pericial contábil, o laudo foi juntado as fls. 276/289 do PDF. A Fazenda 

Pública requereu a extinção do processo, por perda superveniente de 

interesse processual, tendo em vista o executado cumpriu integralmente o 

termo de parcelamento da dívida (fls. 302/303 do PDF). Intimado, o 

embargante não se manifestou (certidão de fls. 306 do PDF). É o relatório. 

Decido. DO INTERESSE DE AGIR – CONFISSÃO DE DÍVIDA. Inicialmente, 

afasto a pretensão de extinção do processo sem análise de mérito, com 

base na confissão de dívida. O fato de ter o contribuinte efetuado 

parcelamento com renúncia expressa ao direito de impugnar o débito e 

recorrer não obsta a discussão judicial da legalidade da constituição do 

crédito fiscal. Com efeito, o pedido de parcelamento interrompe a 

prescrição, implica no reconhecimento do débito pelo devedor e em 

confissão irrevogável e irretratável de dívida tributária, com a 

consolidação do crédito tributário. No entanto, a confissão efetivada pelo 

contribuinte para fins de aderir ao parcelamento tributário não tem o 

condão de impedir, em toda e qualquer extensão, a discussão judicial da 

dívida. Mesmo a declaração do sujeito passivo de que deve a quantia 

parcelada, não o impede de discuti-la judicialmente e buscar a repetição do 

que foi indevidamente pago por meio do parcelamento, nos casos em que 

é indevida a exigência, em respeito ao princípio da inafastabilidade da 

jurisdição e da boa-fé. A matéria já foi decidida pelo Superior Tribunal de 

Justiça, conforme ementa a seguir: “AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM 

BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO NOTICIADO AO 

FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A POSTERIOR 

CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO. 

POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. 1. A Administração Tributária tem 

o poder/dever de revisar de ofício o lançamento quando se comprove erro 

de fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como 

sendo de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN). 2. A 

este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver 

retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando 

dessa retificação resultar a redução do tributo devido. 3. Caso em que a 

Administração Tributária Municipal, ao invés de corrigir o erro de ofício, ou 

a pedido do administrado, como era o seu dever, optou pela lavratura de 

cinco autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o contribuinte a 

confessar o débito e pedir parcelamento diante da necessidade premente 

de obtenção de certidão negativa. 4. Situação em que o vício contido nos 

autos de infração (erro de fato) foi transportado para a confissão de 

débitos feita por ocasião do pedido de parcelamento, ocasionando a 

invalidade da confissão. 5. A confissão da dívida não inibe o 

questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus 

aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a 

norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a 

confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de 

débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de 
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fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre 

defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e 

fraude). Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ, 

Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp 

1.074.186/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 

17/11/2009; REsp 1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira 

Turma, julgado em 18/09/2008. 6. Divirjo do relator para negar provimento 

ao recurso especial. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, 

e da Resolução STJ n. 8/2008." (STJ - REsp nº 1.133.027/SP, em 

13/10/2010, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques). 

Portanto, a confissão de dívida para fins de parcelamento dos débitos 

tributários não impede sua posterior discussão judicial quanto aos 

aspectos jurídicos. E os aspectos fáticos poderão ser reapreciados se 

ficar comprovado vício que acarrete a nulidade do ato jurídico. MÉRITO. De 

acordo com a CDA nº 201513955, a infração fiscal atribuída ao executado 

se baseia no registro indevido de crédito fiscal de ICMS referente a 

mercadorias adquiridas com pagamento de imposto por substituição 

tributária (Enquadramento: Artigos 52; 53; 292 e 293 do RICMS. 

Penalidade: Artigo, 45, inciso II, alínea d da Lei 7098/98). Os fatos 

ocorreram no período de 08/2009 a 11/2010, devendo, portanto, ser 

observada a legislação vigente a época, que conta com a seguinte 

redação: Art. 52 O lançamento do imposto é feito nos documentos e nos 

livros fiscais, com a descrição da operação ou prestação realizada, na 

forma prevista neste regulamento. Art. 53 O lançamento a que se refere o 

artigo anterior é de exclusiva responsabilidade do contribuinte, ficando 

sujeito a posterior homologação pela autoridade administrativa. Por sua, 

vez os artigos 292 e 293, que são encontrados no título “da sujeição 

passiva por Substituição” disciplinam que: Art. 292 A antecipação do 

imposto pelo regime de substituição tributária encerrará a fase de 

tributação da mercadoria e não dará ensejo à utilização de crédito fiscal 

pelo adquirente das mesmas, salvo exceções previstas. Art. 293 Os 

documentos fiscais relativos às saídas posteriores à antecipação do 

imposto, salvo as exceções expressas, não terão destaque do imposto, 

mas apenas a indicação, ainda que por meio de carimbo, de que o tributo 

foi recolhido pelo regime de substituição tributária. A embargante afirma 

que não houve aproveitamento do crédito tributário. Na verdade, ocorreu 

um erro na escrituração, ou seja, no cumprimento de obrigações 

assessorias houve repasse de informações equivocadas ao fisco, o que 

foi corrigido através de GIAS-SUBSTITUTIVAS, retransmitidas em 

05/06/2012, não implicando em prejuízo ao erário. Diante da controvérsia, 

determinou-se a realização de perícia contábil e, após criteriosa análise do 

livro de registro de entrada e saídas da empresa, nas informações 

constantes na GIA-ICMS normal e substitutiva da embargante e demais 

documentos constantes nos autos, confirmou-se a existência de vício de 

natureza formal em relação ao fato dado como infringente. Com efeito, em 

resposta aos quesitos formulados nos autos, a perita Aurilene Lopes 

Soares esclareceu que: A perícia analisou os livros fiscais e as 

GIAS-ICMS do período de 08/2009 a 10/2011 e pode constatar que houve 

o lançamento de créditos de ICMS nas GIAS originais e que mesmo após o 

envio de GIA substitutiva, em algumas competências, consta a informação 

de créditos de ICMS (saldo do período anterior). É possível constatar 

também que os referidos créditos de ICMS, não foram 

utilizados/compensados no pagamento de ICMS na mesma competência e 

em competências posteriores. Mesmo se o contribuinte quisesse utilizar os 

devidos créditos, não seria possível em virtude do enquadramento 

tributário em que o mesmo estava enquadrado. Diante de tais 

considerações é possível concluir que os créditos informados na GIAICMS 

ocorreram por erro de escrituração (quesito 1 - fls. 279 do PDF). A perita 

ainda foi enfática ao afirmar que: Não houve aproveitamento indevido de 

crédito de ICMS pelo contribuinte, pois o enquadramento tributário do 

contribuinte não permite o aproveitamento de crédito. O enquadramento 

tributário do contribuinte exige o pagamento antecipado do imposto 

(quesito 2 - fls. 279 do PDF). Não houve prejuízo ao erário, uma vez que 

os créditos lançados por erro na escrituração fiscal da empresa não 

foram aproveitados em períodos posteriores, portanto se não foram 

aproveitados pela empresa, esta não obtive nenhum benefício fiscal em 

virtude do erro na escrituração, não causando nenhum prejuízo ao erário 

(quesito 9.4 - fls. 289). Nesse contexto, observa-se a existência de um 

vício na formalização do crédito tributário, uma vez que todo o acervo 

documental que instrui o processo administrativo dá suporte à situação 

fiscal caracterizadora de aproveitamento indevido de crédito, o que não 

aconteceu, consoante os motivos acima explicitados. Assim, entendo que 

o lançamento de ofício não foi procedido com as cautelas da lei, visto que 

não observou os requisitos legais reservados à sua formalização (Art. 

142 do CTN), quando não primou por auferir a efetiva prática da infração, 

conforme acima se demonstrado. Por outro lado, não se ignora a 

essencialidade da obrigação acessória nas atividades fiscalizatórias e 

arrecadatórias do poder público, no caso, consubstanciada na 

responsabilidade do contribuinte em relação às informações lançadas nos 

documentos fiscais e repassadas ao fisco (artigo 52 e 53 da Lei nº 

7.098/98), Ocorre que, como ficou demonstrado, o contribuinte constatou 

o erro na escrituração antes de ser notificado e efetuou a correção que, 

por sua vez, foi aceita pelo fisco estadual, de modo que não há que se 

falar descumprimento da obrigação acessória. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL 

ACOLHIDOS. Extinção da execução fiscal por ausência de exigibilidade. 

parcelamento integral da dívida. II alegação de que houve erro por parte da 

devedora tributária, que, ao efetuar a escrituração contábil dos créditos 

tributários parcelados, preencheu de forma incorreta os códigos de 

pagamento na efd. incongruência. III. solicitação para retificação dos 

códigos da receita realizada anteriormente ao ajuizamento da execução 

fiscal. boa-fé configurada. IV. sentença mantida. recurso não provido. 

(TJPR; ApCiv 1729706-4; Foz do Iguaçu; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. 

Jorge de Oliveira Vargas; Julg. 19/06/2018; DJPR 17/07/2018; Pág. 62) 

Com efeito, o contribuinte enviou a GIAs substitutivas, as quais foram 

validadas no sistema da SEFAZ-MT (anexos – I e II de fls. 295/296). Os 

livros fiscais também foram reimpressos e homologados pela autoridade 

fazendária em 20/05/2013 (anexos de fls. 283/287), ou seja, antes mesmo 

do recebimento do aviso de cobrança (12/12/2013). Quanto à 

possibilidade de envio de GIA substitutiva em caso de divergências na 

escrituração a expert esclareceu que: a legislação estadual prevê o envio 

de GIA-ICMS Substitutiva. Considera-se GIA ICMS Tipo SUBSTITUTIVA a 

GIA que venha a ser entregue com o intuito de substituir declaração 

anterior, retificando informações declaradas. Quando do envio da GIA 

ICMS tipo Substitutiva, a sua validação se dará de acordo com a Portaria 

89/2003 da SEFAZMT (quesito 3 – fls. 281 do PDF). Neste sentido, não se 

afigura razoável que o contribuinte seja autuado, mesmo depois de corrigir 

as informações errôneas lançadas do documento fiscal, mormente quando 

não houve qualquer prejuízo ao erário e a própria administração aprovou a 

correição feita. Deixo de manifestar quanto aos argumentos trazidos na 

inicial (ilegitimidade passiva e excesso de execução), haja vista o 

reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário é motivo suficiente 

para decidir de modo integral a controvérsia. Com essas considerações, 

com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os embargos à 

execução ajuizados por V. S. COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 

ME em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, para declarar a 

inexigibilidade do crédito tributário especificado na CDA nº 201513955, por 

ausência de ato infracional e consequentemente, determino a extinção da 

execução fiscal nº 1002190-68.2016.8.11.0003. Independentemente do 

trânsito em julgado, traslade-se cópia desta decisão para os autos de 

execução fiscal nº 1002190-68.2016.8.11.0003. Sem custas, em face do 

art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o exequente. Condeno 

o embargado ao pagamento das despesas processuais (honorários 

periciais – fls. 250 do PDF), custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, consoante dispõe o artigo 85, §4º, III, c/c §3º, I, do Código de 

Processo Civil. Esta sentença está sujeita a reexame necessário, de modo 

que, não interposta a apelação no prazo legal, remetam-se os autos ao 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos termos do artigo 496, II §1º, do 

CPC. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, quinta-feira, 30 de agosto de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1007204-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSYANE GONÇALVES DO PRADO GENARI (ADVOGADO(A))

ELZA MARIA GONCALVES DO PRADO (REQUERENTE)

JOSYANE GONÇALVES DO PRADO GENARI (REQUERENTE)

TATIANA GONCALVES DO PRADO (REQUERENTE)
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FABIANO GONCALVES DO PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1007204-62.2018.8.11.0003. REQUERENTE: ELZA MARIA GONCALVES 

DO PRADO, FABIANO GONCALVES DO PRADO, TATIANA GONCALVES 

DO PRADO, JOSYANE GONÇALVES DO PRADO GENARI Vistos etc., 

Cuida-se de pedido de pedido de alvará judicial solicitado por ELZA MARIA 

GONCALVES DO PRADO e outros para que seja autorizada o 

levantamento de PIS e FGTS a crédito do de cujus Francisco Lemos Do 

Prado Neto. 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. Assim, houve um equívoco quanto 

à distribuição desta ação para esta vara. 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-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004064-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAUANA PAZ RIBEIRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA. (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vista ao embargante, mediante carga, a fim de intimá-lo a 

manifestar sobre o teor da certidão de ID. retro. RONDONÓPOLIS, 30 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-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004065-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(EMBARGANTE)

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vista ao embargante, mediante carga, a fim de intimá-lo a 

manifestar sobre o teor da certidão de ID. retro. RONDONÓPOLIS, 30 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: 1003748-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLENE DA SILVA BRITO (AUTOR(A))

IGOR GIRALDI FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1003748-75.2016.8.11.0003. AUTOR(A): DIRLENE DA SILVA BRITO RÉU: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos etc., Defiro o pedido da parte autora 

para substituição do polo passivo da presente demanda. No que tange ao 

procedimento, é certo que o Código de Processo Civil, em seu art. 334, 

determina que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e 

não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará 

audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a Procuradoria Geral 

do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular n. 

003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação nos 

processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Ademais, este juízo não conta com conciliadores e 

mediadores para presidirem as audiências de conciliação ou mediação. 

Assim, por ora, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. 

CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, 

inciso III e 183/NCPC) com as advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do 

referido codex. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 

(quinze) dias. Após, conclusos para sentença ou saneamento e 

organização do processo. Determino que a secretaria do juízo providencie 

a retificação do polo passivo no sistema Pje, passando a constar o Estado 

de Mato Grosso. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005847-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ROGERIO BECKMANN (IMPETRANTE)

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1005847-47.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: FRANCISCO ROGERIO 

BECKMANN IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS, SENHOR JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO 

(ZÉ CARLOS DO PÁTIO) Vistos etc., Cuida-se de mandado de segurança 

impetrado por FRANCISCO ROGERIO BECKMANN em face do PREFEITO 

DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE 

ARAÚJO -. Como causa de pedir, sustenta o Impetrante que: 

“Meritíssimo(a) Juiz(íza), o Sr. Francisco Rogério Beckman foi um dos 

candidatos à participar do Concurso Público PMR – 01/2016, realizado pela 

Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT, na data de 29/05/2016. (doc. 

anexo) Dado à sua formação superior, Francisco concorreu ao cargo de 

Engenheiro Agrônomo, à uma das 4 vagas. Consoante se depreende da 

lista abaixo, o Impetrante classificou-se na 5ª (quinta) colocação do 

certame, ou seja, apenas e tão somente 1 (uma) posição posterior ao 

número de vagas previamente estabelecidas. (doc. anexo). Seguindo as 

normas de regência e demonstrando sua clara necessidade de 

servidores, a Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT promoveu a 

convocação dos 4 (quatro) candidatos aprovados, para ingressarem no 

serviço público municipal: Acontece, no entanto, que tão somente os 03 

primeiros aprovados se apresentaram perante a Municipalidade. Partindo 

do pressuposto que o candidato Gustavo Daniel de Oliveira (4º colocado) 

não se apôs em tempo hábil (30 dias), Francisco Rogério Beckmann, em 

05/07/2018, atravessou, junto à Municipalidade, Requerimento formal 

objetivando sua convocação. Para tanto, fundamentou suas razões no 

direito aplicável à espécie. (doc. anexo) Partindo de tais premissas, pugna 

a concessão, in limine e inaudita altera pars, do mandamus a fim de que: 

“num prazo razoável (30 dias), convoque o Impetrante (FranciscoRogério 

Beckman CPF 005.609.550-30) à assumir a função (Engenheiro 

Agrônomo) que lhe é de direito;” O Impetrado prestou as informações 

solicitadas. Decido. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar comporta 
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acolhimento. Com efeito, forte de que é passível a análise da legalidade de 

ato praticado pela autoridade impetrada, a Constituição Federal, em seu 

artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público. Logo, como é cedido, em situações 

excepcionais, em que for constatada a efetiva violação a direito líquido e 

certo, é possível o manejo do writ. De outro lado, para concessão de 

liminar visando a suspensão do ato apresentado como ilegal há 

necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7º, inciso III da 

Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento - fumus boni 

iuris - e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final - 

periculum in mora. A espécie traz elementos que, em princípio, autoriza 

reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por 

conseguinte, a relevância do fundamento. No caso, a parte impetrante foi 

classificada na 5ª posição, isto é, fora do número de vagas previsto no 

edital - 4 (quatro) vagas. Essa situação jurídica revela, em princípio, que a 

parte impetrante não tem direito líquido e certo à nomeação, se limitando 

seu direito a uma mera expectativa. Com efeito, o Supremo Tribunal 

Federal, em sede de repercussão geral, se posicionou que "o direito 

subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público 

exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro 

do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na 

nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando 

surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do 

certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária 

e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 

837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015). No 

entanto, o Impetrante aduz que seu direito subjetivo a nomeação decorre 

da premissa de que o quarto colocado não tomou posse e que diante 

dessa desistência, o quinto colocado possui direito subjetivo à nomeação. 

Assim, na espécie, é certo que Impetrante passou a figurar dentro do 

número de vagas em decorrência da desistência de candidatos 

convocados no prazo de validade do concurso. Aliás, o Supremo Tribunal 

Federal possui o entendimento que “O direito à nomeação também se 

estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no 

edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da 

desistência de candidatos classificados em colocação superior. 

Precedentes.” (STF – ARE 956521 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Sessão Virtual – 21 a 27 de outubro de 2016). Nesse mesmo 

sentido tem se posicionado o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

conforme arestos colacionados: MANDADO DE SEGURANÇA – 

CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – 

DESISTÊNCIA DOS APROVADOS – CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA DE 

DIREITO – DIREITO A NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.A 

convolação da expectativa de direito da Impetrante, enquanto classificada 

fora do número de vagas, ocorreu com a vacância do cargo, manifestada 

pela exoneração da primeira classificada e desistência expressa do 

segundo candidato melhor colocado, havendo demonstração cristalina da 

necessidade da sua admissão, diante da contratação de outra professora 

para o exercício do cargo. 2.“[...] O direito à nomeação também se estende 

ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas 

que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de 

candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. [...]” (STF – 

ARE 956521 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO). 3.Segurança 

concedida. (MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

01/03/2018, Publicado no DJE 02/05/2018) DIREITO ADMINISTRATIVO – 

MANDADO DE SEGURANÇA – LITISPENDÊNCIA – REJEITADA – 

CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE 

VAGAS – VACÂNCIA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE CANDIDATO 

MELHOR CLASSIFICADO – DIREITO SUBJETIVO – CONFIGURADO – 

SEGURANÇA CONCEDIDA. Não há falar em litispendência em face de 

processo já arquivado, que trata de fatos distintos do ora analisado. 

Conforme entendimento do STJ, “a desistência de candidatos, em número 

suficiente para alcançar a classificação do candidato que ingressa em 

juízo para assegurar sua nomeação, gera para este direito subjetivo.” 

(AgRg no REsp 1225356/AM, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 

Turma, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013) (MÁRCIO VIDAL, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018) AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – 

TÉCNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO – ADMINISTRADOR – 

DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO – INTERESSE DA 

ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRADO – DIREITO À NOMEAÇÃO – CUSTAS E 

EMOLUMENTOS – ISENÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – 

REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

RATIFICADA EM SEUS DEMAIS TERMOS. Comprovada a desistência de 

candidato melhor classificado, convocado para tomar posse, emerge o 

direito subjetivo à nomeação do candidato subsequente na classificação, 

haja vista a demonstração do interesse da Administração em prover o 

cargo na vigência do concurso. Segundo a Lei Estadual nº 7603/01, o 

Estado é isento do pagamento de emolumentos, despesas e custas 

processuais. Nas causas em que for inestimável o proveito econômico, o 

juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o 

zelo do profissional, lugar da prestação de serviço, natureza e importância 

da causa, bem como o trabalho realizado. (ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 11/06/2018) Dessa 

maneira, tal expectativa de direito se converte em direito subjetivo à 

nomeação quando evidenciada a ocorrência de desistência ou 

exoneração de candidatos melhores classificados com a vacância do 

cargo, uma vez que o melhor classificado não tomou posse, devendo os 

próximos classificados, de acordo com a ordem de classificação, serem 

convocado para suprir as vagas existentes, pois, neste caso, o ente 

público já demonstrou a necessidade do preenchimento. Cumpre ressaltar, 

que foram solicitadas informações ao Impetrado que reconheceu que a 

quarta classificada não tomou posse, o que corrobora com as alegações 

do Impetrante. Além disso, em princípio, o periculum in mora restou 

demonstrado, uma vez que a parte Impetrante está sendo privada do 

direito de nomeação no concurso, bem como a postergação da sua 

nomeação apenas servirá para prolongar a espera do seu direito. Ante o 

exposto, defiro o pedido de liminar para o fim de determinar a nomeação 

do Impetrante - FRANCISCO ROGÉRIO BECKMAN - no cargo de Engenheiro 

Agrônomo, conforme Edital nº 01/2016-PMR, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a 

fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações 

que entender necessárias. Prestadas as informações ou transcorrido o 

prazo, dê-se vistas ao Ministério Público. Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005847-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ROGERIO BECKMANN (IMPETRANTE)

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1005847-47.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: FRANCISCO ROGERIO 

BECKMANN IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS, SENHOR JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO 

(ZÉ CARLOS DO PÁTIO) Vistos etc., Cuida-se de mandado de segurança 

impetrado por FRANCISCO ROGERIO BECKMANN em face do PREFEITO 

DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE 

ARAÚJO -. Como causa de pedir, sustenta o Impetrante que: 

“Meritíssimo(a) Juiz(íza), o Sr. Francisco Rogério Beckman foi um dos 

candidatos à participar do Concurso Público PMR – 01/2016, realizado pela 

Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT, na data de 29/05/2016. (doc. 

anexo) Dado à sua formação superior, Francisco concorreu ao cargo de 

Engenheiro Agrônomo, à uma das 4 vagas. Consoante se depreende da 

lista abaixo, o Impetrante classificou-se na 5ª (quinta) colocação do 

certame, ou seja, apenas e tão somente 1 (uma) posição posterior ao 

número de vagas previamente estabelecidas. (doc. anexo). Seguindo as 

normas de regência e demonstrando sua clara necessidade de 
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servidores, a Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT promoveu a 

convocação dos 4 (quatro) candidatos aprovados, para ingressarem no 

serviço público municipal: Acontece, no entanto, que tão somente os 03 

primeiros aprovados se apresentaram perante a Municipalidade. Partindo 

do pressuposto que o candidato Gustavo Daniel de Oliveira (4º colocado) 

não se apôs em tempo hábil (30 dias), Francisco Rogério Beckmann, em 

05/07/2018, atravessou, junto à Municipalidade, Requerimento formal 

objetivando sua convocação. Para tanto, fundamentou suas razões no 

direito aplicável à espécie. (doc. anexo) Partindo de tais premissas, pugna 

a concessão, in limine e inaudita altera pars, do mandamus a fim de que: 

“num prazo razoável (30 dias), convoque o Impetrante (FranciscoRogério 

Beckman CPF 005.609.550-30) à assumir a função (Engenheiro 

Agrônomo) que lhe é de direito;” O Impetrado prestou as informações 

solicitadas. Decido. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar comporta 

acolhimento. Com efeito, forte de que é passível a análise da legalidade de 

ato praticado pela autoridade impetrada, a Constituição Federal, em seu 

artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público. Logo, como é cedido, em situações 

excepcionais, em que for constatada a efetiva violação a direito líquido e 

certo, é possível o manejo do writ. De outro lado, para concessão de 

liminar visando a suspensão do ato apresentado como ilegal há 

necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7º, inciso III da 

Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento - fumus boni 

iuris - e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final - 

periculum in mora. A espécie traz elementos que, em princípio, autoriza 

reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por 

conseguinte, a relevância do fundamento. No caso, a parte impetrante foi 

classificada na 5ª posição, isto é, fora do número de vagas previsto no 

edital - 4 (quatro) vagas. Essa situação jurídica revela, em princípio, que a 

parte impetrante não tem direito líquido e certo à nomeação, se limitando 

seu direito a uma mera expectativa. Com efeito, o Supremo Tribunal 

Federal, em sede de repercussão geral, se posicionou que "o direito 

subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público 

exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro 

do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na 

nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando 

surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do 

certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária 

e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 

837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015). No 

entanto, o Impetrante aduz que seu direito subjetivo a nomeação decorre 

da premissa de que o quarto colocado não tomou posse e que diante 

dessa desistência, o quinto colocado possui direito subjetivo à nomeação. 

Assim, na espécie, é certo que Impetrante passou a figurar dentro do 

número de vagas em decorrência da desistência de candidatos 

convocados no prazo de validade do concurso. Aliás, o Supremo Tribunal 

Federal possui o entendimento que “O direito à nomeação também se 

estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no 

edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da 

desistência de candidatos classificados em colocação superior. 

Precedentes.” (STF – ARE 956521 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Sessão Virtual – 21 a 27 de outubro de 2016). Nesse mesmo 

sentido tem se posicionado o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

conforme arestos colacionados: MANDADO DE SEGURANÇA – 

CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – 

DESISTÊNCIA DOS APROVADOS – CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA DE 

DIREITO – DIREITO A NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.A 

convolação da expectativa de direito da Impetrante, enquanto classificada 

fora do número de vagas, ocorreu com a vacância do cargo, manifestada 

pela exoneração da primeira classificada e desistência expressa do 

segundo candidato melhor colocado, havendo demonstração cristalina da 

necessidade da sua admissão, diante da contratação de outra professora 

para o exercício do cargo. 2.“[...] O direito à nomeação também se estende 

ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas 

que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de 

candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. [...]” (STF – 

ARE 956521 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO). 3.Segurança 

concedida. (MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

01/03/2018, Publicado no DJE 02/05/2018) DIREITO ADMINISTRATIVO – 

MANDADO DE SEGURANÇA – LITISPENDÊNCIA – REJEITADA – 

CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE 

VAGAS – VACÂNCIA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE CANDIDATO 

MELHOR CLASSIFICADO – DIREITO SUBJETIVO – CONFIGURADO – 

SEGURANÇA CONCEDIDA. Não há falar em litispendência em face de 

processo já arquivado, que trata de fatos distintos do ora analisado. 

Conforme entendimento do STJ, “a desistência de candidatos, em número 

suficiente para alcançar a classificação do candidato que ingressa em 

juízo para assegurar sua nomeação, gera para este direito subjetivo.” 

(AgRg no REsp 1225356/AM, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 

Turma, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013) (MÁRCIO VIDAL, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018) AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – 

TÉCNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO – ADMINISTRADOR – 

DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO – INTERESSE DA 

ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRADO – DIREITO À NOMEAÇÃO – CUSTAS E 

EMOLUMENTOS – ISENÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – 

REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

RATIFICADA EM SEUS DEMAIS TERMOS. Comprovada a desistência de 

candidato melhor classificado, convocado para tomar posse, emerge o 

direito subjetivo à nomeação do candidato subsequente na classificação, 

haja vista a demonstração do interesse da Administração em prover o 

cargo na vigência do concurso. Segundo a Lei Estadual nº 7603/01, o 

Estado é isento do pagamento de emolumentos, despesas e custas 

processuais. Nas causas em que for inestimável o proveito econômico, o 

juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o 

zelo do profissional, lugar da prestação de serviço, natureza e importância 

da causa, bem como o trabalho realizado. (ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 11/06/2018) Dessa 

maneira, tal expectativa de direito se converte em direito subjetivo à 

nomeação quando evidenciada a ocorrência de desistência ou 

exoneração de candidatos melhores classificados com a vacância do 

cargo, uma vez que o melhor classificado não tomou posse, devendo os 

próximos classificados, de acordo com a ordem de classificação, serem 

convocado para suprir as vagas existentes, pois, neste caso, o ente 

público já demonstrou a necessidade do preenchimento. Cumpre ressaltar, 

que foram solicitadas informações ao Impetrado que reconheceu que a 

quarta classificada não tomou posse, o que corrobora com as alegações 

do Impetrante. Além disso, em princípio, o periculum in mora restou 

demonstrado, uma vez que a parte Impetrante está sendo privada do 

direito de nomeação no concurso, bem como a postergação da sua 

nomeação apenas servirá para prolongar a espera do seu direito. Ante o 

exposto, defiro o pedido de liminar para o fim de determinar a nomeação 

do Impetrante - FRANCISCO ROGÉRIO BECKMAN - no cargo de Engenheiro 

Agrônomo, conforme Edital nº 01/2016-PMR, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a 

fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações 

que entender necessárias. Prestadas as informações ou transcorrido o 

prazo, dê-se vistas ao Ministério Público. Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004303-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EMBARGANTE)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

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 – ids. 13660810 e 15017144 

–. 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 
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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, 

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 
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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 

1001903-37.2018.8.11.0003 em relação às CDAs nº 86/2018, 175/2018 e 

177/2018; 3) Reconheço a conexão aos autos de nº 

1010362-62.2017.8.11.0003 e determino o apensamento a esses autos; 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007283-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE DE OLIVEIRA COSTA (IMPETRANTE)

DAVID ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1007283-41.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: LAERTE DE OLIVEIRA COSTA 

IMPETRADO: CHEFE DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS-MT, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos etc., Cuida-se de 

mandado de segurança impetrado por LAERTE DE OLIVEIRA COSTA em 

face do DIRETOR DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS-MT – ROGÉRIO 

CARDOSO BORGES. Como causa de pedir, sustenta a Impetrante que: “O 

Impetrante é proprietário do veículo TOYOTA HILUX CD4X2 SR, de cor 

preta, placa NKX-5200, RENAVAM 00977218023, ano/mod. 2008/2008, 

conforme CRLV em anexo (doc. 04). O automóvel em questão, possuía 

pendências de Licenciamento Anual (2018), Seguro Obrigatório DPVAT 

(2018) e IPVA (2017 e 2018). Destaca-se que o IPVA (2017) fora inscrito 

na Dívida Ativa. Visando regularizar a documentação do veículo, o 

Impetrante efetuou o pagamento do Licenciamento Anual (2018), Seguro 

Obrigatório DPVAT (2018) e IPVA (2018), conforme comprovantes anexos 

(Doc. 05), sendo que em relação ao IPVA (2017) inscrito na Dívida Ativa, o 

Requerente realizou junto a PGE o seu parcelamento, como se verifica no 

“Termo de Confissão de Dívida e Requerimento de Parcelamento” acostado 

(Doc. 06), bem como efetivou o pagamento da primeira parcela e do 

FUNJUS, comprovantes juntados (Doc. 05). Assim sendo, o Impetrante se 

deslocou até o Detran desta de cidade de Rondonópolis/MT com toda 

documentação e comprovantes de pagamentos em mãos e solicitou a 

emissão do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) do 

automóvel. Ocorre que, a emissão do CRLV do automóvel foi negada ao 

Requerente sob a argumentação de que não seria possível porque o IPVA 

de 2017 estava inscrito na Dívida Ativa. Todavia, o Impetrante explicou que 

não entendia o motivo de seu nome ainda constar nos cadastros da Dívida 

Ativa, já que havia realizado o pagamento da primeira parcela. Continuou 

dizendo que, de qualquer modo, embora o IPVA de 2017 ainda estivesse 

constando inscrito na Dívida Ativa, tal fato não seria motiva para a não 

liberação do CRLV, visto que o Impetrante havia realizado acordo junto a 

PGE e parcelado o débito, logo, não estaria mais inadimplente, conforme se 

constatava dos documentos apresentados à Impetrada.”. Partindo de tais 

premissas, pugna a concessão, in limine e inaudita altera pars, do 

mandamus a fim de que: “efetue o licenciamento do TOYOTA HILUX 

CD4X2 SR (Importado), de cor preta, placa NKX-5200, RENAVAM 

00977218023, ano/mod. 2008/2008, e libere documento de licenciamento 

(Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) ao Impetrante”. 

Decido. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que o pedido de liminar comporta acolhimento. Com 

efeito, forte de que é passível a análise da legalidade de ato praticado pela 

autoridade impetrada, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, 

garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando 

o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública 

ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 

Logo, como é cedido, em situações excepcionais, em que for constatada a 

efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ. De 

outro lado, para concessão de liminar visando a suspensão do ato 

apresentado como ilegal há necessidade da presença dos requisitos 

exigidos pelo art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a 

relevância do fundamento - fumus boni iuris - e ineficácia da medida caso 

seja concedida somente ao final - periculum in mora. A espécie traz 

elementos que, em princípio, autoriza reconhecer a plausibilidade do direito 

substancial invocado e, por conseguinte, a relevância do fundamento. Na 

espécie, em princípio, o Impetrado está negando fornecer o CRLV do 

veículo do ano de 2018 em razão da certidão de dívida ativa nº 

20181333670 que decorre de IPVA do veículo de placa NKX-5200 

referente a anos anteriores. No entanto, conforme demonstrado pela parte 

autora, a referida dívida foi parcelada por meio de acordo realizado entre 

as partes, bem como realizou o pagamento da primeira parcela – Id. 

15069791 -. Com efeito, não se mostra plausível a negativa do 

fornecimento do licenciamento do veículo em razão de um débito que foi 

devidamente reconhecido, confessado e parcelado. Assim, em princípio, 

os documentos apresentados junto a exordial autorizam reconhecer a 

plausibilidade do direito substancial invocado. No caso em comento, 

presente ainda o periculum in mora, uma vez que o não licenciamento 

impede a utilização do veículo, limitando seu direito de propriedade, já que 

a condução de automóvel sem o documento de licenciamento é 

considerado infração administrativa. Ante o exposto, presentes os 

requisitos autorizadores para tanto, defiro parcialmente o pleito liminar 

para determinar que a autoridade impetrada não condicione o 

licenciamento do veículo do ano de 2018, objeto deste mandamus, a 

certidão de dívida ativa nº 20181333670. Ressalta-se que esta decisão 

não restringe a não liberação do licenciamento caso haja outras 

pendências administrativas. Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da 

petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

caso queira, preste as informações que entender necessárias. Prestadas 

as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas ao Ministério Público. 

Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006498-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

SIMONE PEREIRA SAVI (ADVOGADO(A))

BARBARA BERTAZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

Vistos etc., Recebo os embargos à execução fiscal para discussão, eis 

que tempestivos e garantido o juízo por meio do seguro-garantia oferecido 

nos autos principais – processo nº 1001680-84.2018.8.11.0003, id. 

14264312 -. Ora, é certo que o art. 9º, II da Lei nº 6.830/80 prevê a 

possibilidade de garantia da dívida através da modalidade de fiança 

bancária ou seguro garantia, satisfazendo assim a exigência legal. Nesse 

contexto, a exequente ofereceu na execução fiscal o seguro garantia com 

força suficiente para garantir o juízo, uma vez que, em princípio, preenche 

os requisitos de liquidez, capacidade financeira da instituição seguradora, 

previsão de atualização do débito pelos índices legais, cláusulas de 

renovação do seguro. Ainda, aprecio na oportunidade, o pedido de 

atribuição do efeito suspensivo aos embargos opostos, conforme 

requerido pelos embargantes. 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 
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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, 

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, permite 

reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado, revelada na 

pretensão de anulação dos créditos tributários por meio desses embargos 

à execução, bem como presente ainda o periculum in mora, uma vez que o 

prosseguimento das diversas execuções propostas pela Fazenda Pública 

Municipal originadas de multas do PROCON poderão acarretar prejuízos ou 

até mesmo em desfavor da executada poderá acarretar prejuízos ou até 

mesmo inviabilização à atividade comercial da embargante. Não se pode 

olvidar que, no caso, a execução encontra-se garantida por meio do 

seguro-garantia ofertado pela parte embargante. Partindo dessas 

premissas, uma vez que preenchidos os requisitos legais estabelecidos 

na LEF e no CPC: 1) Atribuo aos embargos opostos o efeito suspensivo; 

2) Suspendo o prosseguimento da execução fiscal nº 

1001680-84.2018.8.11.0003 e determino o apensamento dos presentes 

embargos; 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; 4) Junte-se cópia da presente decisão à execução 

principal de nº 1001680-84.2018.8.11.0003. Int. Às providências. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004340-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES SANTOS (ADVOGADO(A))

ELDA CECILIA LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Intime-se a parte autora para cumprir, em sua integralidade, os 

itens II e III da decisão anterior - Id. 11047864, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 729359 Nr: 10037-46.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LISBETE SANTOS LUCIANETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "..... 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, (....).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 

10h15min, 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 
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em 15 (quinze) dias.Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 766344 Nr: 558-58.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEIR ALEXSANDER FRODER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEIR ALEXANDER FRODER - 

OAB:9699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.,

No caso, em que pese o executado alegar não constar nos autos 

expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), essa foi devidamente 

expedida – fl. 49-, bem como foi instruído com cópias dos autos para que 

o executado efetuasse o pagamento do RPV em 60 (sessenta) dias, 

conforme certidão – fl. 75 –.

 Assim, intime-se PESSOALMENTE o Estado de Mato Grosso para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, comprove o pagamento da RPV expedida – fl. 49 -, 

ou justifique as razões para o seu não cumprimento, sob pena de 

aplicação do § 6º e 7º do Provimento n. 11/2017 -CM.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 87960 Nr: 23378-67.1998.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO CESAR CLEMENTE - 

OAB:14340/MT

 Vistos etc.,

Observando a situação de hipossuficiência, demonstrada pelo executado, 

concedo os benefícios da gratuidade da justiça.

Suspendo o pagamento de custas, em face ao disposto no art. 98 §3° do 

CPC.

Dê-se vistas à Fazenda Pública, conforme requerido – fl.163.

Após, nada sendo requerido, ao arquivo com as devidas baixas.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001576-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Em razão da decisão proferida nos embargos à execução de 

nº 1007168-20.2018.8.11.0003, suspenda-se o executivo fiscal até a 

decisão final naqueles autos. Int. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001680-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Suspenda-se a presente execução fiscal até o julgamento dos 

embargos à execução nº 1006498-79.2018.8.11.0003. Int. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005084-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RETOCAR - RECUPERADORA DE VEICULOS LTDA ME - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., O Munícipio de Rondonópolis, ora parte exequente, requer que 

seja efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, do valor de R$ 

10.662,47 (dez mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete 

centavos) em contas bancárias do executado, RETOCAR 

RECUPERADORA DE VEICULOS LTDA ME – CNPJ 16.930.381/0001-48, 

bem como seja realizada a pesquisa de veículos de sua propriedade pelo 

sistema RENAJUD e para informações sobre o patrimônio dos executados 

via INFOJUD. Por fim, caso restem todas infrutíferas, requer a expedição 

de mandado de penhora e avaliação nos endereços. Considerando a 

preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 da LEF c/c art. 835 do CPC), 

defiro o pedido de penhora on-line pelo sistema BACENJUD, para garantia 

da execução, na forma estabelecida no art. 854 do CPC. Segue anexo o 

protocolo e resposta, que se positiva parcial ou total, já foi feita a 

transferência para a Conta Única Judicial, com os seguintes passos: 1) 

BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente ou constando advogado 

nos autos, intime-se a parte executada, para no prazo de 5 (cinco) dias, 

comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob pena de converter a 

indisponibilidade em penhora, bem como para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias, apresentar embargos à execução, nos termos do art. 16 da 

LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria Pública Estadual – ou se 

já nomeada – como curador especial, remetam-se os autos a essa para 

apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda no sistema Apolo 

para evitar futuras nulidades. c) Existindo a manifestação disposta no art. 

854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos com urgência para 

deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso do prazo legal para 

apresentação dos embargos. 2) BACENJUD PARCIAL OU NEGATIVO 

Resultando a penhora negativa pelo BACENJUD ou insuficiente para a 

quitação do saldo executado, desde já defiro a busca pelo sistema 

Renajud para localizar veículos em nome da parte executada, seguindo 

anexo o extrato da pesquisa efetuada. 3) RENAJUD POSITIVO Efetivada a 

restrição do veículo pelo RENAJUD: a) Sendo o endereço constante nos 

dados do proprietário no sistema RENAJUD diverso daquele trazido na 

inicial, expeça-se imediatamente mandado de penhora e avaliação, e, por 

conseguinte, intimação da parte ré, inclusive para, querendo, oferecer 

embargos, no prazo legal disposto no art. 16 da LEF. b) Se o endereço da 

inicial for o mesmo constante no RENAJUD ou se não for suficiente para a 

diligência pelo Oficial de Justiça, intime-se a exequente para indicação do 

endereço correto, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão ou 

arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. Com a indicação, 

expeça-se o mandado de penhora e avaliação. 3.1) Renajud positivo com 

veículo alienado fiduciariamente Caso encontrado veículo com alienação 

fiduciária e inexistindo outros veículos suficientes para satisfação do 

débito, procedo a restrição à restrição de transferência nos veículos 

encontrados. Isso porque é possível a penhora sobre o eventual crédito 

da parte devedora o bem alienado fiduciariamente, como se vê do 

entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA - DIREITOS - 

CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE – RESTRIÇÃO 

DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO JUNTO AO SISTEMA RENAJUD 

INADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 

– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I - O bem alienado 

fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser 

objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor 

fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. II - A restrição de 

circulação (restrição total) de veículo é medida excepcional que somente 

se justifica por razões de segurança pública ou demonstração de que, 

ante as circunstâncias do caso concreto, a providência é necessária para 

evitar o desaparecimento do bem. (AI 52096/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/07/2015, Publicado no DJE 03/07/2015) Todavia, isso não significa a 

possibilidade de imediata satisfação do débito, não sendo possível a 

expedição de mandado de penhora e avaliação neste momento. 4) EM 

CASO DE PENHORA E TRANSCORRIDO O PRAZO PARA DEFESA a) Se 
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interpostos embargos à execução, intime-se a parte exequente para 

apresentar manifestação, no prazo legal. b) Sem embargos, intime-se a 

parte autora para requerer o que entender de direito com relação à 

penhora realizada, no prazo de 05 (cinco) dias. 5) BACENJUD E RENAJUD 

PARCIAIS OU NEGATIVOS Caso ambas as tentativas de pesquisa – 

BACENJUD E RENAJUD – restem infrutíferas, como demonstrado o 

esgotamento dos meios possíveis para obtenção de bens do executado, 

defiro o pedido de pesquisa INFOJUD para obtenção de informações sobre 

o patrimônio do executado. Sobre as informações do INFOJUD juntadas: a) 

Se juntadas informações sigilosas a respeito do patrimônio do executado, 

os autos passarão a correr em segredo de justiça, nos termos dos art. 

476 e 477 da CNGC, devendo a secretaria fixar no dorso dos autos tarja 

de cor marrom – art. 347, V da CNGC. Ainda, nesse caso, dê-se ciência 

ao exequente, para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento ou suspensão nos termos do art. 

40 da Lei nº 6.830/80. b) Se infrutíferas as buscas – com a inexistência de 

buscas resguardadas pelo sigilo fiscal – desnecessária a determinação 

supra. 6) BACENJUD, RENAJUD E INFOJUDS NEGATIVOS a) Se negativas 

as pesquisas pelos sistemas (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, defiro o 

pedido de penhora de bens móveis, em observância à ordem estabelecida 

no art. 11 da LEF. Expeça-se mandado para penhora e avaliação de tantos 

bens quanto bastarem até a satisfação do valor da execução, devendo 

ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça nos endereços indicados ou onde 

houverem sido citadas as partes executadas. No mesmo ato, caso reste a 

penhora positiva, intime-se a parte executada para oferecer embargos, no 

prazo de 30 (trinta) dias. b) Em caso de penhora positiva, aguarde-se o 

prazo para embargos. 7) PENHORA DE BENS NEGATIVA a) Se restar 

negativo o mandado de penhora de bens – em razão da inexistência de 

bens penhoráveis ou não sendo encontrado o devedor – ou permanecer 

inerte a parte exequente para requerer o que entender de direito, como 

restam esgotadas as tentativas de localização de bens passíveis de 

penhora (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e mandado de penhora de bens, 

suspenda-se o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80 e art. 921, §1º do CPC. b) Transcorrido o prazo supra de 

suspensão, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. c) Se já arquivado por 1 (um) ano e 

inexistindo a indicação de bens passíveis de penhora, arquivem-se os 

autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo prescricional. Int. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004939-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A R DOURADO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., O Munícipio de Rondonópolis, ora parte exequente, requer que 

seja efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, do valor de R$ 

3.422,03 (três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e três centavos) em 

contas bancárias do executado, A. R. DOURADO ME – CNPJ 

17.561.261/0001-83, bem como seja realizada a pesquisa de veículos de 

sua propriedade pelo sistema RENAJUD e para informações sobre o 

patrimônio dos executados via INFOJUD. Por fim, caso restem todas 

infrutíferas, requer a expedição de mandado de penhora e avaliação nos 

endereços. Considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 

da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema BACENJUD, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC. Segue anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 

no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD PARCIAL 

OU NEGATIVO Resultando a penhora negativa pelo BACENJUD ou 

insuficiente para a quitação do saldo executado, desde já defiro a busca 

pelo sistema Renajud para localizar veículos em nome da parte executada, 

seguindo anexo o extrato da pesquisa efetuada. 3) RENAJUD POSITIVO 

Efetivada a restrição do veículo pelo RENAJUD: a) Sendo o endereço 

constante nos dados do proprietário no sistema RENAJUD diverso daquele 

trazido na inicial, expeça-se imediatamente mandado de penhora e 

avaliação, e, por conseguinte, intimação da parte ré, inclusive para, 

querendo, oferecer embargos, no prazo legal disposto no art. 16 da LEF. 

b) Se o endereço da inicial for o mesmo constante no RENAJUD ou se não 

for suficiente para a diligência pelo Oficial de Justiça, intime-se a 

exequente para indicação do endereço correto, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de suspensão ou arquivamento, nos termos do art. 40 da 

Lei nº 6.830/80. Com a indicação, expeça-se o mandado de penhora e 

avaliação. 3.1) Renajud positivo com veículo alienado fiduciariamente Caso 

encontrado veículo com alienação fiduciária e inexistindo outros veículos 

suficientes para satisfação do débito, procedo a restrição à restrição de 

transferência nos veículos encontrados. Isso porque é possível a penhora 

sobre o eventual crédito da parte devedora o bem alienado 

fiduciariamente, como se vê do entendimento do egrégio Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO – PENHORA - DIREITOS - CONTRATO DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE 

VEÍCULO JUNTO AO SISTEMA RENAJUD INADMISSIBILIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO PARCIALMENTE 

REFORMADA. I - O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o 

patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, 

contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam 

constritos. II - A restrição de circulação (restrição total) de veículo é 

medida excepcional que somente se justifica por razões de segurança 

pública ou demonstração de que, ante as circunstâncias do caso 

concreto, a providência é necessária para evitar o desaparecimento do 

bem. (AI 52096/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 

03/07/2015) Todavia, isso não significa a possibilidade de imediata 

satisfação do débito, não sendo possível a expedição de mandado de 

penhora e avaliação neste momento. 4) EM CASO DE PENHORA E 

TRANSCORRIDO O PRAZO PARA DEFESA a) Se interpostos embargos à 

execução, intime-se a parte exequente para apresentar manifestação, no 

prazo legal. b) Sem embargos, intime-se a parte autora para requerer o 

que entender de direito com relação à penhora realizada, no prazo de 05 

(cinco) dias. 5) BACENJUD E RENAJUD PARCIAIS OU NEGATIVOS Caso 

ambas as tentativas de pesquisa – BACENJUD E RENAJUD – restem 

infrutíferas, como demonstrado o esgotamento dos meios possíveis para 

obtenção de bens do executado, defiro o pedido de pesquisa INFOJUD 

para obtenção de informações sobre o patrimônio do executado. Sobre as 

informações do INFOJUD juntadas: a) Se juntadas informações sigilosas a 

respeito do patrimônio do executado, os autos passarão a correr em 

segredo de justiça, nos termos dos art. 476 e 477 da CNGC, devendo a 

secretaria fixar no dorso dos autos tarja de cor marrom – art. 347, V da 

CNGC. Ainda, nesse caso, dê-se ciência ao exequente, para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento ou suspensão nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. b) 

Se infrutíferas as buscas – com a inexistência de buscas resguardadas 

pelo sigilo fiscal – desnecessária a determinação supra. 6) BACENJUD, 

RENAJUD E INFOJUDS NEGATIVOS a) Se negativas as pesquisas pelos 

sistemas (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, defiro o pedido de penhora 

de bens móveis, em observância à ordem estabelecida no art. 11 da LEF. 

Expeça-se mandado para penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastarem até a satisfação do valor da execução, devendo ser cumprido 

pelo Sr. Oficial de Justiça nos endereços indicados ou onde houverem 

sido citadas as partes executadas. No mesmo ato, caso reste a penhora 

positiva, intime-se a parte executada para oferecer embargos, no prazo 

de 30 (trinta) dias. b) Em caso de penhora positiva, aguarde-se o prazo 

para embargos. 7) PENHORA DE BENS NEGATIVA a) Se restar negativo o 

mandado de penhora de bens – em razão da inexistência de bens 

penhoráveis ou não sendo encontrado o devedor – ou permanecer inerte 

a parte exequente para requerer o que entender de direito, como restam 
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esgotadas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora 

(BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e mandado de penhora de bens, 

suspenda-se o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80 e art. 921, §1º do CPC. b) Transcorrido o prazo supra de 

suspensão, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. c) Se já arquivado por 1 (um) ano e 

inexistindo a indicação de bens passíveis de penhora, arquivem-se os 

autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo prescricional. Int. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005031-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ORLANDO MARIANO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., O Munícipio de Rondonópolis, ora parte exequente, requer que 

seja efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, do valor de R$ 

3.829,74 (três mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e quatro 

centavos) em contas bancárias do executado, MARCOS ORLANDO 

MARIANO DE ALMEIDA – CPF 071.345.918-24, bem como seja realizada a 

pesquisa de veículos de sua propriedade pelo sistema RENAJUD e para 

informações sobre o patrimônio dos executados via INFOJUD. Por fim, 

caso restem todas infrutíferas, requer a expedição de mandado de 

penhora e avaliação nos endereços. Considerando a preferência da 

penhora em dinheiro (Art. 11 da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido 

de penhora on-line pelo sistema BACENJUD, para garantia da execução, 

na forma estabelecida no art. 854 do CPC. Segue anexo o protocolo e 

resposta, que se positiva parcial ou total, já foi feita a transferência para a 

Conta Única Judicial, com os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO 

a) Se citada pessoalmente ou constando advogado nos autos, intime-se a 

parte executada, para no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do 

art. 854, § 3º do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em 

penhora, bem como para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentar embargos à execução, nos termos do art. 16 da LEF. b) Se 

citada por edital, nomeio a Defensoria Pública Estadual – ou se já nomeada 

– como curador especial, remetam-se os autos a essa para apresentar a 

defesa, no prazo legal. Anote-se ainda no sistema Apolo para evitar 

futuras nulidades. c) Existindo a manifestação disposta no art. 854, §3º do 

CPC, voltem os autos conclusos com urgência para deliberação. Não 

sendo o caso, aguarde-se o decurso do prazo legal para apresentação 

dos embargos. 2) BACENJUD PARCIAL OU NEGATIVO Resultando a 

penhora negativa pelo BACENJUD ou insuficiente para a quitação do saldo 

executado, desde já defiro a busca pelo sistema Renajud para localizar 

veículos em nome da parte executada, seguindo anexo o extrato da 

pesquisa efetuada. 3) RENAJUD POSITIVO Efetivada a restrição do veículo 

pelo RENAJUD: a) Sendo o endereço constante nos dados do proprietário 

no sistema RENAJUD diverso daquele trazido na inicial, expeça-se 

imediatamente mandado de penhora e avaliação, e, por conseguinte, 

intimação da parte ré, inclusive para, querendo, oferecer embargos, no 

prazo legal disposto no art. 16 da LEF. b) Se o endereço da inicial for o 

mesmo constante no RENAJUD ou se não for suficiente para a diligência 

pelo Oficial de Justiça, intime-se a exequente para indicação do endereço 

correto, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão ou 

arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. Com a indicação, 

expeça-se o mandado de penhora e avaliação. 3.1) Renajud positivo com 

veículo alienado fiduciariamente Caso encontrado veículo com alienação 

fiduciária e inexistindo outros veículos suficientes para satisfação do 

débito, procedo a restrição à restrição de transferência nos veículos 

encontrados. Isso porque é possível a penhora sobre o eventual crédito 

da parte devedora o bem alienado fiduciariamente, como se vê do 

entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA - DIREITOS - 

CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE – RESTRIÇÃO 

DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO JUNTO AO SISTEMA RENAJUD 

INADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 

– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I - O bem alienado 

fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser 

objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor 

fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. II - A restrição de 

circulação (restrição total) de veículo é medida excepcional que somente 

se justifica por razões de segurança pública ou demonstração de que, 

ante as circunstâncias do caso concreto, a providência é necessária para 

evitar o desaparecimento do bem. (AI 52096/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/07/2015, Publicado no DJE 03/07/2015) Todavia, isso não significa a 

possibilidade de imediata satisfação do débito, não sendo possível a 

expedição de mandado de penhora e avaliação neste momento. 4) EM 

CASO DE PENHORA E TRANSCORRIDO O PRAZO PARA DEFESA a) Se 

interpostos embargos à execução, intime-se a parte exequente para 

apresentar manifestação, no prazo legal. b) Sem embargos, intime-se a 

parte autora para requerer o que entender de direito com relação à 

penhora realizada, no prazo de 05 (cinco) dias. 5) BACENJUD E RENAJUD 

PARCIAIS OU NEGATIVOS Caso ambas as tentativas de pesquisa – 

BACENJUD E RENAJUD – restem infrutíferas, como demonstrado o 

esgotamento dos meios possíveis para obtenção de bens do executado, 

defiro o pedido de pesquisa INFOJUD para obtenção de informações sobre 

o patrimônio do executado. Sobre as informações do INFOJUD juntadas: a) 

Se juntadas informações sigilosas a respeito do patrimônio do executado, 

os autos passarão a correr em segredo de justiça, nos termos dos art. 

476 e 477 da CNGC, devendo a secretaria fixar no dorso dos autos tarja 

de cor marrom – art. 347, V da CNGC. Ainda, nesse caso, dê-se ciência 

ao exequente, para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento ou suspensão nos termos do art. 

40 da Lei nº 6.830/80. b) Se infrutíferas as buscas – com a inexistência de 

buscas resguardadas pelo sigilo fiscal – desnecessária a determinação 

supra. 6) BACENJUD, RENAJUD E INFOJUDS NEGATIVOS a) Se negativas 

as pesquisas pelos sistemas (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, defiro o 

pedido de penhora de bens móveis, em observância à ordem estabelecida 

no art. 11 da LEF. Expeça-se mandado para penhora e avaliação de tantos 

bens quanto bastarem até a satisfação do valor da execução, devendo 

ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça nos endereços indicados ou onde 

houverem sido citadas as partes executadas. No mesmo ato, caso reste a 

penhora positiva, intime-se a parte executada para oferecer embargos, no 

prazo de 30 (trinta) dias. b) Em caso de penhora positiva, aguarde-se o 

prazo para embargos. 7) PENHORA DE BENS NEGATIVA a) Se restar 

negativo o mandado de penhora de bens – em razão da inexistência de 

bens penhoráveis ou não sendo encontrado o devedor – ou permanecer 

inerte a parte exequente para requerer o que entender de direito, como 

restam esgotadas as tentativas de localização de bens passíveis de 

penhora (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e mandado de penhora de bens, 

suspenda-se o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80 e art. 921, §1º do CPC. b) Transcorrido o prazo supra de 

suspensão, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. c) Se já arquivado por 1 (um) ano e 

inexistindo a indicação de bens passíveis de penhora, arquivem-se os 

autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo prescricional. Int. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004805-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERIARTE COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE SERIGRAFIA L - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., O Munícipio de Rondonópolis, ora parte exequente, requer que 

seja efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, do valor de R$ 

22.197,24 (vinte e dois mil, cento e noventa e sete reais e vinte e quatro 

centavos) em contas bancárias do executado, SERIARTE COMERCIO DE 

BRINDES E SERVIÇOS DE SERGRAFIA ME – CNPJ 01.840.851/0001-05, 

bem como seja realizada a pesquisa de veículos de sua propriedade pelo 

sistema RENAJUD e para informações sobre o patrimônio dos executados 

via INFOJUD. Por fim, caso restem todas infrutíferas, requer a expedição 
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de mandado de penhora e avaliação nos endereços. Considerando a 

preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 da LEF c/c art. 835 do CPC), 

defiro o pedido de penhora on-line pelo sistema BACENJUD, para garantia 

da execução, na forma estabelecida no art. 854 do CPC. Segue anexo o 

protocolo e resposta, que se positiva parcial ou total, já foi feita a 

transferência para a Conta Única Judicial, com os seguintes passos: 1) 

BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente ou constando advogado 

nos autos, intime-se a parte executada, para no prazo de 5 (cinco) dias, 

comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob pena de converter a 

indisponibilidade em penhora, bem como para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias, apresentar embargos à execução, nos termos do art. 16 da 

LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria Pública Estadual – ou se 

já nomeada – como curador especial, remetam-se os autos a essa para 

apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda no sistema Apolo 

para evitar futuras nulidades. c) Existindo a manifestação disposta no art. 

854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos com urgência para 

deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso do prazo legal para 

apresentação dos embargos. 2) BACENJUD PARCIAL OU NEGATIVO 

Resultando a penhora negativa pelo BACENJUD ou insuficiente para a 

quitação do saldo executado, desde já defiro a busca pelo sistema 

Renajud para localizar veículos em nome da parte executada, seguindo 

anexo o extrato da pesquisa efetuada. 3) RENAJUD POSITIVO Efetivada a 

restrição do veículo pelo RENAJUD: a) Sendo o endereço constante nos 

dados do proprietário no sistema RENAJUD diverso daquele trazido na 

inicial, expeça-se imediatamente mandado de penhora e avaliação, e, por 

conseguinte, intimação da parte ré, inclusive para, querendo, oferecer 

embargos, no prazo legal disposto no art. 16 da LEF. b) Se o endereço da 

inicial for o mesmo constante no RENAJUD ou se não for suficiente para a 

diligência pelo Oficial de Justiça, intime-se a exequente para indicação do 

endereço correto, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão ou 

arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. Com a indicação, 

expeça-se o mandado de penhora e avaliação. 3.1) Renajud positivo com 

veículo alienado fiduciariamente Caso encontrado veículo com alienação 

fiduciária e inexistindo outros veículos suficientes para satisfação do 

débito, procedo a restrição à restrição de transferência nos veículos 

encontrados. Isso porque é possível a penhora sobre o eventual crédito 

da parte devedora o bem alienado fiduciariamente, como se vê do 

entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA - DIREITOS - 

CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE – RESTRIÇÃO 

DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO JUNTO AO SISTEMA RENAJUD 

INADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 

– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I - O bem alienado 

fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser 

objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor 

fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. II - A restrição de 

circulação (restrição total) de veículo é medida excepcional que somente 

se justifica por razões de segurança pública ou demonstração de que, 

ante as circunstâncias do caso concreto, a providência é necessária para 

evitar o desaparecimento do bem. (AI 52096/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/07/2015, Publicado no DJE 03/07/2015) Todavia, isso não significa a 

possibilidade de imediata satisfação do débito, não sendo possível a 

expedição de mandado de penhora e avaliação neste momento. 4) EM 

CASO DE PENHORA E TRANSCORRIDO O PRAZO PARA DEFESA a) Se 

interpostos embargos à execução, intime-se a parte exequente para 

apresentar manifestação, no prazo legal. b) Sem embargos, intime-se a 

parte autora para requerer o que entender de direito com relação à 

penhora realizada, no prazo de 05 (cinco) dias. 5) BACENJUD E RENAJUD 

PARCIAIS OU NEGATIVOS Caso ambas as tentativas de pesquisa – 

BACENJUD E RENAJUD – restem infrutíferas, como demonstrado o 

esgotamento dos meios possíveis para obtenção de bens do executado, 

defiro o pedido de pesquisa INFOJUD para obtenção de informações sobre 

o patrimônio do executado. Sobre as informações do INFOJUD juntadas: a) 

Se juntadas informações sigilosas a respeito do patrimônio do executado, 

os autos passarão a correr em segredo de justiça, nos termos dos art. 

476 e 477 da CNGC, devendo a secretaria fixar no dorso dos autos tarja 

de cor marrom – art. 347, V da CNGC. Ainda, nesse caso, dê-se ciência 

ao exequente, para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento ou suspensão nos termos do art. 

40 da Lei nº 6.830/80. b) Se infrutíferas as buscas – com a inexistência de 

buscas resguardadas pelo sigilo fiscal – desnecessária a determinação 

supra. 6) BACENJUD, RENAJUD E INFOJUDS NEGATIVOS a) Se negativas 

as pesquisas pelos sistemas (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, defiro o 

pedido de penhora de bens móveis, em observância à ordem estabelecida 

no art. 11 da LEF. Expeça-se mandado para penhora e avaliação de tantos 

bens quanto bastarem até a satisfação do valor da execução, devendo 

ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça nos endereços indicados ou onde 

houverem sido citadas as partes executadas. No mesmo ato, caso reste a 

penhora positiva, intime-se a parte executada para oferecer embargos, no 

prazo de 30 (trinta) dias. b) Em caso de penhora positiva, aguarde-se o 

prazo para embargos. 7) PENHORA DE BENS NEGATIVA a) Se restar 

negativo o mandado de penhora de bens – em razão da inexistência de 

bens penhoráveis ou não sendo encontrado o devedor – ou permanecer 

inerte a parte exequente para requerer o que entender de direito, como 

restam esgotadas as tentativas de localização de bens passíveis de 

penhora (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e mandado de penhora de bens, 

suspenda-se o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80 e art. 921, §1º do CPC. b) Transcorrido o prazo supra de 

suspensão, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. c) Se já arquivado por 1 (um) ano e 

inexistindo a indicação de bens passíveis de penhora, arquivem-se os 

autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo prescricional. Int. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004759-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILEUZA DE ABREU LOPES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., O Munícipio de Rondonópolis, ora parte exequente, requer que 

seja efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, do valor de R$ 

6.979,08 (seis mil, novecentos e setenta e nove reais e oito centavos) em 

contas bancárias do executado, MARILEUZA DE ABREU LOPES ME – 

CNPJ 03.443.471/0001-62, bem como seja realizada a pesquisa de 

veículos de sua propriedade pelo sistema RENAJUD e para informações 

sobre o patrimônio dos executados via INFOJUD. Por fim, caso restem 

todas infrutíferas, requer a expedição de mandado de penhora e avaliação 

nos endereços. Considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 

11 da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema BACENJUD, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC. Segue anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 

no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD PARCIAL 

OU NEGATIVO Resultando a penhora negativa pelo BACENJUD ou 

insuficiente para a quitação do saldo executado, desde já defiro a busca 

pelo sistema Renajud para localizar veículos em nome da parte executada, 

seguindo anexo o extrato da pesquisa efetuada. 3) RENAJUD POSITIVO 

Efetivada a restrição do veículo pelo RENAJUD: a) Sendo o endereço 

constante nos dados do proprietário no sistema RENAJUD diverso daquele 

trazido na inicial, expeça-se imediatamente mandado de penhora e 

avaliação, e, por conseguinte, intimação da parte ré, inclusive para, 

querendo, oferecer embargos, no prazo legal disposto no art. 16 da LEF. 

b) Se o endereço da inicial for o mesmo constante no RENAJUD ou se não 

for suficiente para a diligência pelo Oficial de Justiça, intime-se a 

exequente para indicação do endereço correto, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de suspensão ou arquivamento, nos termos do art. 40 da 
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Lei nº 6.830/80. Com a indicação, expeça-se o mandado de penhora e 

avaliação. 3.1) Renajud positivo com veículo alienado fiduciariamente Caso 

encontrado veículo com alienação fiduciária e inexistindo outros veículos 

suficientes para satisfação do débito, procedo a restrição à restrição de 

transferência nos veículos encontrados. Isso porque é possível a penhora 

sobre o eventual crédito da parte devedora o bem alienado 

fiduciariamente, como se vê do entendimento do egrégio Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO – PENHORA - DIREITOS - CONTRATO DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE 

VEÍCULO JUNTO AO SISTEMA RENAJUD INADMISSIBILIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO PARCIALMENTE 

REFORMADA. I - O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o 

patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, 

contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam 

constritos. II - A restrição de circulação (restrição total) de veículo é 

medida excepcional que somente se justifica por razões de segurança 

pública ou demonstração de que, ante as circunstâncias do caso 

concreto, a providência é necessária para evitar o desaparecimento do 

bem. (AI 52096/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 

03/07/2015) Todavia, isso não significa a possibilidade de imediata 

satisfação do débito, não sendo possível a expedição de mandado de 

penhora e avaliação neste momento. 4) EM CASO DE PENHORA E 

TRANSCORRIDO O PRAZO PARA DEFESA a) Se interpostos embargos à 

execução, intime-se a parte exequente para apresentar manifestação, no 

prazo legal. b) Sem embargos, intime-se a parte autora para requerer o 

que entender de direito com relação à penhora realizada, no prazo de 05 

(cinco) dias. 5) BACENJUD E RENAJUD PARCIAIS OU NEGATIVOS Caso 

ambas as tentativas de pesquisa – BACENJUD E RENAJUD – restem 

infrutíferas, como demonstrado o esgotamento dos meios possíveis para 

obtenção de bens do executado, defiro o pedido de pesquisa INFOJUD 

para obtenção de informações sobre o patrimônio do executado. Sobre as 

informações do INFOJUD juntadas: a) Se juntadas informações sigilosas a 

respeito do patrimônio do executado, os autos passarão a correr em 

segredo de justiça, nos termos dos art. 476 e 477 da CNGC, devendo a 

secretaria fixar no dorso dos autos tarja de cor marrom – art. 347, V da 

CNGC. Ainda, nesse caso, dê-se ciência ao exequente, para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento ou suspensão nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. b) 

Se infrutíferas as buscas – com a inexistência de buscas resguardadas 

pelo sigilo fiscal – desnecessária a determinação supra. 6) BACENJUD, 

RENAJUD E INFOJUDS NEGATIVOS a) Se negativas as pesquisas pelos 

sistemas (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, defiro o pedido de penhora 

de bens móveis, em observância à ordem estabelecida no art. 11 da LEF. 

Expeça-se mandado para penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastarem até a satisfação do valor da execução, devendo ser cumprido 

pelo Sr. Oficial de Justiça nos endereços indicados ou onde houverem 

sido citadas as partes executadas. No mesmo ato, caso reste a penhora 

positiva, intime-se a parte executada para oferecer embargos, no prazo 

de 30 (trinta) dias. b) Em caso de penhora positiva, aguarde-se o prazo 

para embargos. 7) PENHORA DE BENS NEGATIVA a) Se restar negativo o 

mandado de penhora de bens – em razão da inexistência de bens 

penhoráveis ou não sendo encontrado o devedor – ou permanecer inerte 

a parte exequente para requerer o que entender de direito, como restam 

esgotadas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora 

(BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e mandado de penhora de bens, 

suspenda-se o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80 e art. 921, §1º do CPC. b) Transcorrido o prazo supra de 

suspensão, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. c) Se já arquivado por 1 (um) ano e 

inexistindo a indicação de bens passíveis de penhora, arquivem-se os 

autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo prescricional. Int. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 623222 Nr: 6126-03.2014.811.0064

 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, WADSON 

SALES LEONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Considerando que existem objetos apreendidos no presente feito e 

mesmo foi devidamente sentenciado, faz-se necessário dar uma 

destinação dos objetos constantes as fl. 79.

 Sendo assim,

I – Nos termos do disposto no art. 25, caput, da Lei nº 10.826/03, 

observadas as cautelas de estilo, encaminhem-se as armas e munições, 

fls. 79, ao Comando do Exército, para destruição.

II – Proceda com a restituição dos celulares, corrente com pingente e valor 

apreendido.

III – Após, arquive-se observando as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 333604 Nr: 4417-69.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN FERREIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062 MT

 Considerando que a defesa constituída foi devidamente intimada, fl. 325 e 

329, porém não compareceu, resta impossibilitada a ocorrência do ato, 

apesar do comparecimento da testemunha por condução coercitiva. Logo, 

em razão da desídia do causídico, aplico-lhe multa de 5 (cinco) salários 

mínimos e ordeno que seja remetido expediente à OAB/MT para os devidos 

fins, vez que é a segunda vez que a defesa não comparece em audiência. 

Para a realização regular do ato, designo o dia 15 de outubro de 2018, às 

13h25min. Saem os presentes intimados. Promova-se nova intimação ao 

causídico com as devidas advertências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 665317 Nr: 13629-70.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062 MT

 I – Recebo a apelação do réu João Pereira de Almeida de fl. 253, ante a 

certificação de sua tempestiva de fl. 269, em seus legais efeitos.

II - Intime-se a Defensoria Pública pelo réu supracitado, para, em 08 (oito) 

dias, apresentar as razões recursais, bem como no prazo, de 08 (oito) 

dias, apresentar contrarrazões do recurso interposto pelo Parquet, fls. 

264/267.

 III – Dê-se vista ao Ministério Público para, no prazo, de 08 (oito) dias, 

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.: 667010 Nr: 50-21.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON PAULINO DA SILVA, DIONATAN 

RODRIGO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT
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 I – Relatório (...) II – Fundamentação Compulsando detidamente os autos, 

ressalto à admissibilidade do presente recurso, em face da decisão de 

pronúncia (fls. 201/207v), uma vez que a maioria das decisões judiciais 

comportam recurso próprio, exceto aqueles impugnáveis. Conforme o 

princípio de unirrecorribilidade, pelo qual, para cada ato judicial recorrível, 

há um único recurso previsto pelo ordenamento jurídico, diante disso, em 

sede da decisão ora guerreada, acerca da sentença de pronúncia, há 

possibilidade de sua impetração. Neste sentido, é o que preceitua o Código 

de Processo Penal: Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da 

decisão, despacho ou sentença: I - que não receber a denúncia ou a 

queixa; II - que concluir pela incompetência do juízo; III - que julgar 

procedentes as exceções, salvo a de suspeição; IV – que pronunciar o 

réu; (...). Deste modo, entendo pela admissibilidade do presente recurso 

em sentido estrito. III – Dispositivo Reexaminando a questão decidida, 

concluo que não deve ser modificada a decisão recorrida, cujos 

fundamentos bem resistem às razões do recurso, de forma que a 

mantenho. Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, observadas as formalidades legais, com os devidos elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 654376 Nr: 3930-55.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO SISINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 16.330

 homologo a desistência formulada pelas partes. Decreto ainda, a revelia 

do acusado, vez que intimado, porém não compareceu neste ato. Designo 

o dia 23 de novembro de 2018, às 16h50min, audiência de continuidade. 

Considerando que se trata de homicídio tentado, determino que seja 

oitivada a vítima como testemunha do juízo. Remetam-se os autos ao 

Ministério Público para, em 5 (cinco) dias, indicar o endereço atual e 

correto da testemunha Keith. A vítima é esposo da Sra. Keith, portanto 

deve ser intimado no mesmo endereço. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 628398 Nr: 1094-80.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIRENE JESUS DE SOUZA 

- OAB:18465/MT

 Diante da decisão de fls. 260/261 e que o réu esta em lugar incerto e não 

sabido, conforme sua declaração de sua causídica, fls. 262, bem como 

certidões de fls. 262, declaro encerrada a instrução probatória. Acato a 

renúncia formulada pela causídica, nomeando Defensor Público atuante 

nessa cidade para dar seguimento na defesa do acusado. Por outro lado 

considerando que mesmo retornou a foragir, revogo a decisão de fls. 

235/236, revalidando a decisão anterior que decretava sua prisão 

processual. Expeça-se o devido mandado de prisão em desfavor de 

Leonardo da Silva Souza. Após, intimem-se às partes para, no prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias, apresentarem memoriais. Por fim, voltem-me 

para sentença.

 Edital de Intimação

 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

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIEGO DE ALMEIDA GUIMARÃES, Cpf: 

05902358183, Rg: 2410982-7, Filiação: Sandra de Almeida Guimaraes e 

Sebastião Guimaraes, data de nascimento: 14/10/1995, brasileiro(a), 

convivente, serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) ACUSADO(A) acima 

qualificado para que, no prazo de 05 dias, indique 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.

Despacho/Decisão: 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.

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, 29 de agosto de 2018

Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 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

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIEGO DE ALMEIDA GUIMARÃES, Cpf: 

05902358183, Rg: 2410982-7, Filiação: Sandra de Almeida Guimaraes e 

Sebastião Guimaraes, data de nascimento: 14/10/1995, brasileiro(a), 

convivente, serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A) ACUSADO(A) acima qualificado para que, 

no prazo de 05 dias, indique 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.

Despacho/Decisão: 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.

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, 29 de agosto de 2018

Karoline di Paula Pistori Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 601672 Nr: 6108-84.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN PEREIRA DE NOVAIS

 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 05 de novembro de 2018, às 14h15min.

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-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 657651 Nr: 6925-41.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON FIDÊNCIO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:OAB/MT 18408a

 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 16h45min.

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.: 601672 Nr: 6108-84.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN PEREIRA DE NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, em correição.

Ainda que a Defensoria Pública tenha apresentado resposta à acusação, 

é fato que o réu não foi citado pessoalmente (fl. 72), motivo pelo qual 

determino seja concedido vista dos autos ao Ministério Público para 

apresentar endereço atualizado do mesmo.

Após, venham conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 657651 Nr: 6925-41.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON FIDÊNCIO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:OAB/MT 18408a

 Vistos, em correição.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado Wilson Fidêncio Alves para, 

querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Outrossim, atento às informações constantes dos autos, bem como às 

diretrizes do artigo 89 da Lei 9.099/95, vejo que o acusado Wilson Fidêncio 

Alves preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para 

concessão da medida despenalizadora .

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 31 de agosto de 2018, às 17:45 horas.

Intime-se o acusado para que compareça à audiência acompanhado de 

advogado advertindo-o que, caso não possua condições de contratar 

advogado, será nomeado um Defensor Público ou dativo para patrocinar a 

sua defesa.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 668020 Nr: 929-28.2018.811.0064

 AÇÃO: Pedido de Busca e Apreensão Criminal->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 Vistos em correição.Trata-se de representação pela busca e apreensão 

domiciliar formulada pela Delegada de Polícia Judiciária Civil desta 

comarca, Dra. Juliana Carla Buzeti, junto a residência do suspeito, 

CLEITON LEMOS DE CARVALHO com a finalidade de localizar armas de 

fogo (fls. 02/03).Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou 

favorável a representação (fls. 42/43).É o necessário. Decido. O art. 240, 

§ 1º do CPP dispõe que “proceder-se-á à busca domiciliar quando 

fundadas razões a autorizarem, para [...] d) apreender armas e munições, 

instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 

[...] e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do 

réu; [...] h) colher qualquer elemento de convicção”. Os elementos que 

instruem a medida demonstram que o representado é suspeito de ter 

ameaçado membros da diretoria da Cooperativa COOMSER, mediante o 

emprego de arma de fogo, tipo pistola.Conforme consta da representação, 

no dia 04.07.2017, na loja Rei da Borracha, o representado encontrou a 

vítima Divino Antonio Aquino de Freitas no local e disse: ‘”Aqui está o 

homem de nda, determino que sejam as medidas feitas com todas as 

cautelas necessárias, lembrando que devem ser respeitadas a integridade 

física e mental do representado e outros moradores da localidade bem 

como devem ser evitados também outros danos desnecessários e 

desproporcionais a medida.Deve o executor da medida observar, 

obrigatoriamente, o disposto no art. 245 do Código de Processo Penal e o 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.Expeça-se o 

competente mandado de busca e apreensão e, comunique-se à 

Autoridade Policial.Depois de cumpridas as diligências pertinentes, deverá 

ser encaminhado relatório circunstanciado a este juízo.Após, dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público.Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o 

necessário.Por fim, em razão do caráter sigiloso da presente medida 

cautelar, determino que deverá correr em segredo de Justiça, limitando a 

vista e o exame destes à Autoridade Policial, ao Ministério Público e a este 

Juízo.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 679307 Nr: 10877-91.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UILSON JOSE PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Diante do cumprimento do ato deprecado, devolva-se a presente carta 

precatória com as homenagens de estilo.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673745 Nr: 5815-70.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO CHAVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Marcia Galvão 

Iitacaramby - OAB:OAB/MT 16.989/O

 Diante da inquirição das testemunhas, e vitimas, do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a instrução processual e determino vista dos autos as 

partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que apresente 

seus memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 671222 Nr: 3608-98.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON DOUGLAS ARAÚJO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante da inquirição das testemunhas, do interrogatório do réu, com o 

retorno da carta precatória enviada para comarca de São Luís-MA a fim 

de inquirir a vítima Karla Thais Sobrinho, declaro encerrada a instrução 

processual.

Mantenham-se os autos conclusos para prolação de sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673469 Nr: 5582-73.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante da inquirição das testemunhas, e vitima, do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a instrução processual e determino vista dos autos a 

defensoria pública pelo prazo de 05 (cinco) dias para que apresente seus 

memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 674540 Nr: 6545-81.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Moreira Pereira - 

OAB:24.064/O-MT

 Homologo a desistência de inquirição da vítima Conceição de Oliveira 

Flores, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, do interrogatório do réu, declaro 

encerrada a instrução processual e determino vista dos autos as partes 

pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que apresente seus 

memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677123 Nr: 8866-89.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DA SILVA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5135-MT

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu ALEXANDRE DA 

SILVA MACHADO não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19.10.2018, às 15h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 669761 Nr: 2319-33.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR MARTINS DA SILVA, RONICLEY 

GOVEA DE MATOS, SANDRO LUCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20.982/MT, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Intimação do Advogado Allan Vieira Rocha - OAB:20.982/MT, para 

apresentar os memorias do acusado Ronicley, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 668367 Nr: 1181-31.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE FERREIRA DO PRADO, PAULO 

HENRIQUE GOMES DE SOUZA, MAYCON FERNANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, FLAVIA ALMIRÃO DOS SANTOS 

ESPANGA - OAB:OAB/MT 10.085

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelos réus FELIPE FERREIRA 

DO PRADO, PAULO HENRIQUE GOMES DE SOUZA E MAYCON FERNANDO 

DA SILVA não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12.09.2018, às 15h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 670184 Nr: 2657-07.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI CIRILO ROCHA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, FLAVIA ALMIRÃO DOS SANTOS ESPANGA - OAB:OAB/MT 

10.085

 Autos nº 2657-07.2018.811.0064 – Cód. 670184

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu GEOVANI CIRILO 

ROCHA não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19.10.2018, às 13h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 629836 Nr: 2143-59.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS GABRIEL ALVES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

Considerando a audiência de instrução anteriormente designada não foi 

realizada em decorrência das razões expostas na certidão de fl. 85, 

designo nova data para audiência de instrução e julgamento para o dia 

11.12.2018, às 14h45min.

Ante a informação da Defensoria Pública de que o réu Marcos Gabriel 

Allves Carvalho encontra-se segregado na Penitenciária Major Eldo de Sá 

Correa “Mata Grande”, intime-se e requisite-se o réu para comparecer ao 

ato designado, bem como requisitem-se os policiais militares Dalmo José 

da Silva e Willianm da Silva Santos.

Dê ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública para que 

compareçam à audiência

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 634150 Nr: 5557-65.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DE SOUZA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Nilson Ladvoigt de 

Oliveira, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, e vitimas, do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a instrução processual e determino vista dos autos as 

partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que 

apresentem seus memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 653385 Nr: 2962-25.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE DE SOUSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Diante da inquirição das testemunhas, e vitima, do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a instrução processual e determino vista dos autos as 

partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que 

apresentem seus memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 626123 Nr: 8208-07.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT

 Diante do exposto e em consonância com as razões apresentadas pela 

Defensoria Pública, homologo a DESISTÊNCIA do apelo recursal pugnado 

às fls. 111/113.Após, certificado o trânsito em julgada da sentença de fls. 

94/96-v, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. As 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 649208 Nr: 9501-41.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MIRANDA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante do exposto e em consonância com as razões apresentadas pela 

Defensoria Pública, homologo a DESISTÊNCIA do apelo recursal pugnado 

às fls. 111/113. Após, certificado o trânsito em julgada da sentença de fls. 

94/96-v, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. As 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 304479 Nr: 1730-61.2006.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RAMOS DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Macêdo Galvão - 

OAB:15668

 Defiro o requerimento da defesa, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias 

para o fim requerido.

Defiro o requerimento ministerial, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias 

para o fim requerido.

Diante ausência das testemunhas supramencionadas, restou prejudicada 

a presente solenidade, sendo assim, designo audiência de continuação 

para o dia 09 de novembro de 2018, ás 14h45min.

Expeça-se mandado de condução coercitiva em nome da testemunha 

Altemir Ramos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 619250 Nr: 2356-02.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÂNIA MARIA DA COSTA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante da inquirição das testemunhas, e vítima, da revelia da ré, com o 

retorno das missivas enviadas para as Comarcas de São Paulo-SP, e 

Sinop-MT, a fim de inquirição da vítima Ana Caroline Gomes de Matos e 
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testemunha João Marcos Santos de Melo, declaro encerrada a instrução 

processual e determino vista dos autos as partes pelo prazo igual e 

sucessivo de 05 (cinco) dias para que apresentem seus memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676660 Nr: 8435-55.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON CIRILO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado CLEITON 

CIRILO DE SOUZA 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.

Por fim, oficie-se o juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Jaciara/MT e 

2ª Vara Criminal da comarca de Poxoréu/MT, informando acerca da 

presente ação.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676559 Nr: 8349-84.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO LIMA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado ROGÉRIO 

LIMA ALMEIDA 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.: 676351 Nr: 8177-45.2018.811.0064

 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: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 8177-45.2018.811.0064 – Cód. 676251

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado PATRICK 

DUARTE DE OLIVEIRA 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.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 638325 Nr: 191-11.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELCIO DA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO PONTES - 

OAB:OAB/MT 16.316

 Vistos em correição.

Ante o requerimento ministerial de fls. 89, nos termos do art. 118,§ 2º da 

LEP, designo o dia 25/10/2018, às 09h00min, para realizar audiência de 

justificação.

Requisite-se o recuperando.

Ciência ao Ministério Público. Intime-se a defesa.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 613601 Nr: 4159-54.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Silva - OAB:

 Vistos.

Ante o teor do ofício nº 518/2017/PRRMESC/MT (fl. 158), o qual informa a 

desativação da tornozeleira do recuperando, bem como pelo fato de que o 

mesmo tem comparecido mensalmente ao cartório deste juízo a fim assinar 

a certidão e prestar contas do cumprimento da pena, este Estado-Juiz 

designa o dia 13 de novembro de 2018, às 09h00min, para realizar a 

audiência de justificação.

Intime-se o recuperando.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 601594 Nr: 6030-90.2011.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO DOS SANTOS CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:13.075

 Vistos.

Ante o teor da certidão acostada as fl. 220, o qual revela que o 

recuperando não está comparecendo em juízo conforme condicionado na 

progressão para o regime aberto, este Estado-Juiz designa o dia 13 de 

novembro de 2018, às 09h00min, para realizar a audiência de justificação.

Intime-se o recuperando.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 678081 Nr: 9701-77.2018.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO SILVA AMORIM, PAULO HENRIQUE DE 

JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 Tratam-se os autos de inquérito policial em desfavor de Fábio Silva 

Amorim e Paulo Henrique de Jesus para apurar a suposta prática do delito 

de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06 e 

receptação, capitulado no art. 180 do Código Penal. Foi homologado o 

flagrante e convertida a prisão em preventiva. A defesa do indiciado Paulo 

Henrique de Jesus impetrou Habeas Corpus para revogação da prisão, 

argumentando que não se encontram assentes os requisitos 

autorizadores. Brevemente relatado.

Aportou, nesta data, decisão liminar exarada nos autos do HC nº 

1009780-37-37.2018.811.0000, no qual fora concedida à ordem para 

substituir a prisão preventiva por cautelares diversas da prisão em favor 

do indicado Paulo Henrique de Jesus, com as seguintes medidas 

cautelares: 1) a proibição de se ausentar da comarca onde reside sem 

prévia comunicação do juízo processante; 2) comparecimento a todos os 

atos processuais, ressalvadas a dispensa de qualquer delas e sem 

prejuízos de outras por este juízo, sob pena de revogação do benefício.

Deste modo, deverá ser observado pelo autuado Paulo Henrique de Jesus 

as seguintes condicionantes:

I – Juntada de comprovante de endereço e comprovante de ocupação 

lícita;

II – Assinatura do termo de compromisso para:

 a) comparecimento mensal em Juízo, para informar e justificar suas 

atividades civis;

b) proibição de frequentar bares e boates pelo período de duração da 

correspondente ação penal;

c) não se ausentar da Comarca, sem autorização prévia judicial

d) comparecimento a todos os atos processuais;

e) não mudar de residência sem prévia autorização;

III – Apresentado comprovante de endereço e comprovante de ocupação 

lícita, expeça-se o competente alvará de soltura, independente de nova 

conclusão observada as cautelas de praxe em favor do indiciado PAULO 

HENRIQUE DE JESUS.

IV – Presto, nesta data, por ofício (73/2018/GAB), as informações 

requisitadas.

V – Baixo os autos acompanhados do ofício de informações

 VI – Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para que delibere 

quanto o oferecimento de denúncia ou cota de arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 658638 Nr: 7744-75.2017.811.0064

 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): DANIEL PEREIRA SOTERO, HIGO PEREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BORGES 

JUNIOR - OAB:7637, JURANDIR WERNECK DIAS - OAB:14813

 Intimação, mais uma vez, dos advogados dos reus, DR. JOÃO BATISTA 

BORGES JUNIOR-OAB/MT 7637 e do Dr. JURANDIR VERNECK DIAS - 

OAB/MT 14813, para apresentar alegações finais no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 664931 Nr: 13253-84.2017.811.0064

 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): DAIARA MESSIAS DA SILVA, LEIDIANE 

CORDEIRO PLASTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Intimação, mais uma vez, do advogado da ré Leidiane, Ary da Costa 

Campos - OAB/MT n.º 16.944/B, para apresentar as razões do recurso 

interposto.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 631858 Nr: 3886-07.2015.811.0064

 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): LUCIMARA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:5906

 Intimação do advogado da ré para apresentar alegações finais, no prazo 

legal.

Allan Vitor Sousa da Mata

Analista Judiciário - Matrícula n.º 36028

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 676983 Nr: 8737-84.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCELEI MATOS DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14.924-MT

 I – Em decorrência da convocação deste magistrado para participar do 

“Encontro entre Magistrados, Delegados, Promotores e Oficiais da Polícia 

Militar”, redesigno audiência para o dia 11 de setembro de 2018, às 

13h20min.

II – Cumpra-se as demais determinações da decisão anterior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 620144 Nr: 3297-49.2014.811.0064

 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): EDNALDO SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE 

LIMA - OAB:MT-17088

 I – Certifique, Sra. Gestora, sobre eventual existência do nome do réu 

dentre os atuais presos, junto a lista encaminhada mensalmente pelo 

sistema prisional à essa serventia, conforme determinação de fls. 197.

II – Após resultados das diligências de fls. 198/204, voltem-me os autos 

conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 679555 Nr: 11120-35.2018.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 
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CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ALVES PEREIRA, KAREN KAROLINA 

DE SOUSA CAMPOS, SAMUEL BELEM CORREA DA COSTA, RONHAN 

CARLOS DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/ 4.310 A, Soila Jordana Pereira - OAB:21780/O, TALES 

PASSOS DE ALMEIDA - OAB:15217/O

 Tratam-se os autos de inquérito policial em desfavor de Adriano Alves 

Pereira, Ronhan Carlos de Castro, Samuel Belém Correa da Costa e Karen 

Karolina de Sousa Campos para apurar a suposta prática do delito de 

tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06[...] 

.Aportou, nesta data, decisão liminar exarada nos autos do HC nº 

1009665-16.2018.811.0000, no qual fora concedida à ordem para 

substituir a prisão preventiva por cautelares diversas da prisão em favor 

do indicado Samuel Belém Correa da Costa, estendendo-se os efeitos da 

decisão em favor de Adriano Alves Pereira, Ronhan Carlos de Castro, com 

as seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo 

singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para 

informar e justificar atividades civis; 2) proibição de frequentar bares e 

boates pelo período de duração da correspondente ação penal; 3) não se 

ausentar da Comarca, sem autorização prévia judicial, ressalvadas a 

dispensa de qualquer delas e sem prejuízos de outras por este juízo, sob 

pena de revogação do benefício.Deste modo, deverá ser observado pelos 

autuados Adriano Alves Pereira, Ronhan Carlos de Castro, Samuel Belém 

Correa da Costa as seguintes condicionantes:I – Juntada de comprovante 

de endereço e ocupação lícita;II – Assinatura do termo de compromisso 

para: a) comparecimento mensal em Juízo, para informar e justificar suas 

atividades civis;b) proibição de frequentar bares e boates pelo período de 

duração da correspondente ação penal; c) não se ausentar da Comarca, 

sem autorização prévia judiciald) comparecimento a todos os atos 

processuais;e) não mudar de residência sem prévia autorização;f) 

proibição de manterem contato entre as indiciadas.III – Apresentado 

comprovante de endereço e comprovante de ocupação lícita, expeçam-se 

os competentes alvarás de soltura, independente de nova conclusão 

observada as cautelas de praxe em favor dos indiciados ADRIANO 

ALVES PEREIRA, RONHAN CARLOS DE CASTRO e SAMUEL BELÉM 

CORREA DA COSTA. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 666418 Nr: 14535-60.2017.811.0064

 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): DHON CLEBER RODRIGUES LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 I – Presto, nesta data, por ofício (71/2018/GAB), as informações 

requisitadas.

II – Baixo os autos acompanhados do ofício de informações

 III – Considerando que a nobre defesa comprovou nos autos que a 

denunciada possui Licenciatura em Matemática, e considerando ainda o 

disposto no art. 295, inc. VII, §§ 1º e 2º do CPP, oficie-se à diretoria da 

Cadeia Pública que a ré encontra reclusa, a fim de que seja a ré colocada 

imediatamente em cela especial, nos termos em que preconiza a legislação 

mencionada.

IV - Remetam-se os autos ao Ministério Público para que, querendo, se 

manifeste sobre a resposta à acusação apresentada.

V – Após, volvam-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 629042 Nr: 1594-49.2015.811.0064

 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): ELIAS BARBOSA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 I - Relatório

Trata-se de ação penal instaurada para apurar a prática do crime disposto 

nos artigos 306, caput, art. 298, inc. III, ambos da Lei 9.503/97 c/c art. 147 

do CP e art. 28, caput, da Lei 11.343/06, supostamente praticado por Elias 

Barbosa de Arruda, fatos ocorridos em 14.02.2015. Ante o oferecimento 

da denúncia, foi determinada a notificação do acusado à fl. 73, tendo sido 

apresentada defesa preliminar à fl. 80. Após, vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório.

II - Fundamentação

Perlustrando os autos, verifico que um dos crimes imputados ao 

denunciado refere-se ao delito descrito no art. 28 da lei 11.343/06, cujas 

sanções (advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços 

à comunidade e medida educativa comparecimento a programas ou cursos 

educativos), são medidas de prevenção, atenção e reinserção social dos 

usuários e dependentes de drogas.

 Ademais, o artigo 30 da Lei 11.343/2006, fixou em 2 (dois) anos o prazo 

de prescrição da pretensão punitiva, sendo observado os casos da 

interrupção e da suspensão dos artigos 107 e seguintes do Código Penal.

 Desse modo, tendo em vista que a data do fato ocorreu em 14.02.2015, e 

não houve nenhuma causa de interrupção (artigo 117, do Código Penal), o 

fim da prescrição cessou em 15.02.2017, portanto, ocorreu a perda da 

pretensão punitiva estatal.

 III – Dispositivo

Pelo exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado ELIAS 

BARBOSA DE ARRUDA conforme inteligência do artigo 30, da Lei 

11.343/06 c/c artigo 107, inciso IV do Código Penal, em relação ao delito do 

art. 28, da lei 11.343/06.

Considerando que remanescem dos autos os delitos descritos nos arts. 

306, caput, art. 298, inc. III, ambos da Lei 9.503/97 c/c art. 147 do CP, cuja 

competência não é da alçada deste juízo, então, após o trânsito em 

julgado, redistribua o presente feito à uma das varas de feitos gerais 

desta comarca para processamento dos referidos delitos.

Publique - se. Registre - se. Intimem - se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 650564 Nr: 229-86.2017.811.0064

 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): DEYVERSON BRITO DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORIVALDO DIAS DE SOUZA - 

OAB:7790A

 JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu DEYVERSON 

BRITO DA SILVA PEREIRA, como incursos nas sanções do artigo 33, 

caput, da Lei 11.343/06 c/c art. 14 da lei 11.343/06.3.1. Dosimetria da pena 

do delito de (...).Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do 

condenado no rol dos culpados.Observem-se as demais orientações da 

Corregedoria de Justiça, pertinentes a esta condenação.Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 655906 Nr: 5306-76.2017.811.0064

 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): GRACIELA GHIZZI, MARCUS VINICIUS 

ORTEGA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 Intimação, mais uma vez, do advogado da ré, Dejalma Ferreira dos Santos 

- OAB/MT n.º 12.062 - para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto pelo Ministério Público, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 675509 Nr: 7417-96.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCKON DIEGO LIMA DA SILVA, WALLAS 

VIANA RODRIGUES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B

 Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de Mayckon Diego Lima da 

Silva, pela prática, em tese do disposto no artigo 157, § 2°, incisos II e V, § 

2°-A, inciso I do Código Penal (1° Fato), e artigo 33, caput, da Lei 

11.343/06 (2° Fato), c/c artigo 69, do Código Penal e em desfavor de 

Wallas Viana Rodrigues, pela prática, em tese, do disposto no artigo 157, § 

2°, inciso II e V, § 2°-A, inciso I, do Código Penal (1° Fato), artigo 33, caput, 

da Lei 11.343/06 (2° Fato), artigo 311, caput, (3° Fato) e artigo 180, caput, 

(4° Fato), c/c artigos 61, inciso I e 69, todos do Código Penal.

A Lei 11.343/06 deu nova roupagem à instrução processual aos delitos de 

entorpecentes, que devem ser aplicados no caso concreto, aplicando-se 

aos delitos de tráfico o rito especial previsto referida lei.

Dessa forma:

I – Notifiquem-se os acusados para, em 10 dias, apresentarem as defesas 

escritas, devendo ser questionados se possuem advogados constituídos 

e condições de constituir um; em caso negativo, fica desde já nomeado o 

Defensor Público atuante nesta vara, devendo ser intimado para 

apresentar a defesa, independentemente de nova decisão.

II – Colham-se os antecedentes criminais, conforme requerido.

III – Requisite-se laudo de constatação definitivo de drogas, anotando-se o 

prazo de 05 (cinco) dias.

IV - Apresentada as peças de defesas voltem-me conclusos para 

deliberar quanto ao recebimento da denúncia.

V – Por fim, extraia-se cópia integral da denúncia após, oficie-se e 

remeta-se ao Juízo da Comarca de Jaciara/MT, informando do novo fato 

delituoso praticado pelo acusado Wallas Viana Rodrigues.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 633299 Nr: 4930-61.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON JOSÉ CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA BECKER - OAB:17.905/MT, Lucas Gabriel Silva França - 

OAB:19.363-MT, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14.885-MT

 Código: 633299Vistos etc.Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de WILSON 

JOSÉ CARDOSO, já qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática dos 

delitos descritos nos Artigos 217-A e 226, inciso II, na forma do Artigo 71, 

todos do Código Penal, c/c Artigo 5°, incisos I e II da Lei nº 11.340/2006.

(...)Dessa forma, considerando que o aludido dispositivo legal dispõe o 

seguinte: “in verbis”: “Art. 61. Importunar alguém, em lugar público ou 

acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor:Pena – multa, de 

duzentos mil réis a dois contos de réis.” (sic)Considerando a pena 

prevista para a contravenção penal em análise, fixo a pena em 500 

(quinhentos) mil réis.ISTO POSTO, CONDENO o acusado WILSON JOSÉ 

CARDOSO, a cumprir a pena de multa de quinhentos mil réis, pela 

contravenção penal descrita no Artigo 61 do Decreto-Lei 

3.688/41..Ademais, FIXO o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 

387, IV, do Código de Processo Penal(...)Condeno o réu ao pagamento das 

custas que devem ser calculadas pela Contadoria Judicial.Intime-se a 

vítima do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no Artigo 

201, § 2º, do Código de Processo Penal, o réu seu Defensor, ocasião em 

que deverá ser indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 

7.14.2 da CNGC/MT, assim como o Ministério Público. Certificado o trânsito 

em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao 

Instituto de Identificação Estadual e Federal; 3) Oficie-se ao Egrégio 

Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) Lance o nome do réu no Rol dos 

Culpados (Artigo 393, inciso II, do Código de Processo Penal); e 

5)Expeça-se Guia de Execução Penal, a ser distribuída à Vara de 

Execuções Penais desta Comarca (4ª Vara Criminal), procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 16 de Agosto de 2018.Maria Mazarelo Farias 

Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 643198 Nr: 4511-07.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE SOUZA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 (...)ISTO POSTO, CONDENO o acusado LEANDRO DE SOUZA BARBOSA, 

a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses e 25 (vinte e 

cinco) dias de detenção pelo crime de ameaça, em regime inicial aberto 

(Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do 

Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão 

fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

(...)Ademais, FIXO o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de 

reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 

387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior 

Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, referente ao 

Tema: 983 , bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso . (...)Sem condenação ao pagamento das custas.Intime-se a vítima 

do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no Artigo 201, 

§ 2º, do Código de Processo Penal, o réu e o Defensor, ocasião em que 

deverá ser indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 

da CNGC/MT, assim como o Ministério Público. Certificado o trânsito em 

julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto 

de Identificação Estadual e Federal; 3) Oficie-se ao Egrégio Tribunal 

Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) Lance o nome do réu no Rol dos Culpados 

(Artigo 393, inciso II, do Código de Processo Penal); e 5)Expeça-se Guia 

de Execução Penal, a ser distribuída à Vara de Execuções Penais desta 

Comarca (4ª Vara Criminal), procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.Após, arquivem-se estes autos, com as baixas 

n e c e s s á r i a s . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Rondonópolis, 16 de Agosto de 2018.Maria Mazarelo Farias 

Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 668816 Nr: 1558-02.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDICE MENDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) ISTO POSTO, CONDENO o acusado ELDICE MENDES DE SOUZA, em 

04 (quatro) meses de detenção, em relação ao delito de lesão corporal. 

Consigno que o regime inicial para o cumprimento da pena será o aberto 

(Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do 

Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão 

fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

(...)Ademais, FIXO o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de 

reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 

387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior 

Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, referente ao 

Tema: 983 , bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso . Intime-se a vítima do conteúdo da presente sentença, conforme 

determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, o réu e o 

Defensor, ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo de 

recorrer, na forma do item 7.14.2 da CNGC/MT, assim como o Ministério 

Público. Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório 

Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e 

Federal; 3) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) 

Lance o nome do réu no Rol dos Culpados (Artigo 393, inciso II, do Código 

de Processo Penal); e 5)Expeça-se Guia de Execução Penal, a ser 

distribuída à Vara de Execuções Penais desta Comarca (4ª Vara Criminal), 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Após, arquivem-se 
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e s t e s  a u t o s . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Rondonópolis, 16 de Agosto de 2018.Maria Mazarelo Farias 

Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 311242 Nr: 2521-93.2007.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO DE OLIVEIRA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida pelo 

Ministério Público em face do acusado SEBASTIÃO DE OLIVEIRA 

TEIXEIRA, devidamente qualificado nos autos e, por consequência, 

decreto a sua ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso 

VII, do Código de Processo Penal, em relação aos crimes descritos nos 

Artigos 214 c/c 224, alínea “a”, Artigo 225, §1°, inciso II, Artigo 226, inciso 

II (em continuidade delitiva, Artigo 71, por duas vezes), todos do Código 

Penal Brasileiro. Por outro lado, nos termos do Artigo 107, inciso IV, 

primeira figura, Artigo 109, inciso VI c/c 110, § 1º, todos do Código Penal 

Brasileiro, e ainda, o Artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL do acusado em razão de ter 

ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal em perspectiva em 

relação ao delito descrito no Artigo 129, §9° do Código Penal.Transitada 

em julgado esta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal .Por 

fim, determino que proceda-se com o recolhimento de eventual mandado 

de prisão expedido em desfavor do acusado neste processo, bem como 

baixas e necessárias anotações.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 24 de Agosto de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666994 Nr: 18-16.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otoniel João dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELLIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20699 MT, Douglas Cristiano Alves Lopes - 

OAB:15.616 MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia oferecida pelo Ministério Público em face do acusado OTONIEL 

JOÃO DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos e, por 

consequência, decreto a sua ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no 

Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isento o acusado do 

pagamento das custas processuais, diante da presente sentença 

absolutória. Intime-se a vítima, do conteúdo da presente sentença, 

conforme determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal. 

Notifique-se o acusado e seu defensor (a) da presente sentença, ocasião 

em que deverá ser indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 

7.14.2 da CNGC/MT.Notifique-se o Ministério Público. Após o trânsito em 

julgado desta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora 

Judiciária, oficie-se imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, 

INFOSEG etc.), comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins 

de direito e, em seguida, arquivem-se estes autos independentemente de 

nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias 

neste Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal .Por 

fim, determino que proceda-se com os recolhimentos de eventuais 

mandados de prisões expedidos em desfavor da acusado neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 28 de Agosto de 

2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 674458 Nr: 6451-36.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B

 Certifico e dou fé que, nesta data, às 13h12min, compareceu (o) Réu (u) 

GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA, RG 2294336-6 SSP/MT e se deu por 

citado dos termos da presente ação, oportunidade em que recebeu cópia 

da denúncia, apondo seu ciente abaixo e o Escrivão advertindo-lhe do 

prazo de dez dias para o oferecimento de defesa, sendo assistido pela 

advogada THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES, OAB/MT Nº 

3.402-B. Na oportunidade informou que seu endereço é na Rua São Pedro, 

nº 1458, Vila Cardoso e telefone (66) 9-9973-7752

GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA

Ciente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 674458 Nr: 6451-36.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B

 Vistos etc.

Presentes os requisitos formais e materiais (Artigos 41 e 395, este 

contrário sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, 

analisando-se o Inquérito Policial, verifica-se que há prova da existência 

do(s) delito(s) (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o 

indiciado, RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente 

colocada em Juízo e, por consequência, determino a instauração da 

competente ação penal.

Cite(m)-se o(s) denunciado(s) para oferecer(em) resposta(s) à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Artigo 396, caput, 

do Código de Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 

, 7.5.1.4 e 7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o(s) acusado(s) poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à(s) sua(s) defesa(s), oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos 

termos do Artigo 396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o(s) acusado(s), 

citado(s), não constituir(em) defensor(es), fica desde já nomeada a 

Defensoria Pública local para oferecê-la(s) em 10 (dez) dias, 

concedendo-lhe vista dos autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, 

§ 2º, do Código de Processo Penal.

Apresentada(s) a(s) resposta(s), retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Às providências. Publique-se.

 Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 08 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008334-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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PAULO EDUARDO FERREIRA AULER (REQUERENTE)

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR LEONI TEODORO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008334-51.2018.8.11.0015. REQUERENTE: PAULO 

EDUARDO FERREIRA AULER REQUERIDO: CLAUDEMIR LEONI TEODORO 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para, em 05 dias, colacionar a carta 

precatória expedida pelo Juízo de Jaú-SP (Id. 14901485), ora deprecante, 

que deveria ser a peça principal e primeva distribuída e não meramente as 

r. decisões espelhadas, bem como comprovar o seu respectivo preparo, 

sob pena de devolução. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 29 de agosto 

de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001183-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIDRACARIA GUAPORE LTDA (EXEQUENTE)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU CARLOS ROSSETTI (EXECUTADO)

 

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 

dentro do prazo de 5(cinco) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, 

manifestar acerca do(a/s) Aviso(s) de Recebimento (AR)/Certidão do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de justiça que se encontra(m) nestes autos no(s) 

ID(s).( 15065532 ). Sinop/MT, 30 de agosto de 2018. JADER DE SOUZA 

SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008424-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (AUTOR(A))

GERSON LUIS WERNER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL RUTH RODRIGUES MARIOSA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008424-59.2018.8.11.0015. AUTOR(A): CONCRENOP 

CONCRETOS SINOP LTDA RÉU: RAQUEL RUTH RODRIGUES MARIOSA 

Vistos etc. O preparo da causa é pressuposto de constituição e validade 

da relação jurídica processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja 

a prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A 

ausência deste pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do 

art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a 

teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem 

os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma 

Instrumental. Destarte, determino à parte autora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas judiciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição do presente feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 30 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008492-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008492-09.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: TOKIO 

MARINE SEGURADORA S.A. EXECUTADO: MAPOL CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA - ME Vistos etc. O preparo da causa é 

pressuposto de constituição e validade da relação jurídica processual, 

sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a 

inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A ausência deste 

pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do art. 485, inciso 

IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, 

equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, 

inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, 

determino à parte autora para, querendo, no prazo de 15 dias, comprovar 

o recolhimento das custas e despesas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição do presente feito. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 29 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008488-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (REQUERENTE)

F. D. P. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. H. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008488-69.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: MARIO HUDYMA Vistos etc. Sem delongas, 

verifico que a exordial não foi devidamente instruída. O autor atribuiu à 

causa o valor de R$ 5.859,89, correspondente às parcelas vencidas, mas 

pretende perceber os valores das parcelas vencidas e vincedas que 

totalizam R$ 16.263,76. Logo, deverá ser apresentado o valor da causa 

adequado ao proveito econômico pretendido. De todo modo, ausente o 

preaparo integral da causa, que é pressuposto de constituição e validade 

da relação jurídica processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja 

a prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A 

ausência deste pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do 

art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a 

teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem 

os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma 

Instrumental. Destarte, DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 

dias: a) devendo a requerente corrigir o valor da causa, apresentando o 

valor corresponte ao proveito que se pretende; b) proceder o recolhimento 

das custas e taxa judiciárias com base no valor corrigido da causa. 

Observância dos arts. 290, 291, 292, 319, 320, e a teor dos arts. 321, 

330, inciso IV e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sob pena 

de cancelamento no distribuidor do presente feito. Intime-se. Cumpra-se 

Sinop – MT, 29 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008570-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE SANTOS SPAGNOL (AUTOR(A))

DIEGO LUCAS BECKER ROSA (ADVOGADO(A))

ANDERSON SANTOS SPAGNOL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008570-03.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ANDERSON 

SANTOS SPAGNOL, DANIELE SANTOS SPAGNOL RÉU: JULIANA DOS 

SANTOS Vistos etc. De ver que a parte autora não foi qualificada 

corretamente como exige o art. 319, inciso II, do CPC, faltando a indicação 

de sua ocupação profissional. Noutra senda, pugnou a concessão da 

gratuidade da justiça, benefício este que é destinado aos hipossuficientes 

que não têm condições de pagar as custa e despesas do processo. 

Todavia, na linha do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a assistência 

jurídica integral e gratuita será concedida aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Assim, ante a ausência de elementos que 
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autorizem o acolhimento do pedido, convém oportunizar que a parte 

comprove o preenchimento dos respectivos pressupostos, na forma dos 

arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido 

dispositivo constitucional. A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — 

HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO 

PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, antes do 

indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte ministrar 

prova de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua 

família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS 

DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado 

no DJE 17/06/2015); “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Isto posto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

comprovar a hipossuficiência sustentada ou, querendo, recolher as 

custas e despesas processuais, bem como indicar a sua respectiva 

qualificação profissional, sob pena de cancelamento no distribuidor e 

extinção do processo, a teor dos arts. 290 e 321, parágrafo único, 330, 

inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 

30 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008334-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO FERREIRA AULER (REQUERENTE)

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR LEONI TEODORO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008334-51.2018.8.11.0015. REQUERENTE: PAULO 

EDUARDO FERREIRA AULER REQUERIDO: CLAUDEMIR LEONI TEODORO 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para, em 05 dias, colacionar a carta 

precatória expedida pelo Juízo de Jaú-SP (Id. 14901485), ora deprecante, 

que deveria ser a peça principal e primeva distribuída e não meramente as 

r. decisões espelhadas, bem como comprovar o seu respectivo preparo, 

sob pena de devolução. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 29 de agosto 

de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008424-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (AUTOR(A))

GERSON LUIS WERNER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL RUTH RODRIGUES MARIOSA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008424-59.2018.8.11.0015. AUTOR(A): CONCRENOP 

CONCRETOS SINOP LTDA RÉU: RAQUEL RUTH RODRIGUES MARIOSA 

Vistos etc. O preparo da causa é pressuposto de constituição e validade 

da relação jurídica processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja 

a prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A 

ausência deste pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do 

art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a 

teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem 

os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma 

Instrumental. Destarte, determino à parte autora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas judiciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição do presente feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 30 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000660-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERENE LUCIA HOLZ DEVES (ADVOGADO(A))

SGARBI & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

ODALGIR SGARBI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

REINILDES SOARES DE JESUS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das 

já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008606-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEICIANE SILVA COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMILSON SILVA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008606-45.2018.8.11.0015. Vistos etc. De ver que o 

presente feito foi distribuído equivocadamente a este juízo, visto que está 

endereçado a Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, 

cuja competência é exclusiva, tendo menor no polo ativo da demanda, 

devidamente representado por sua geratriz. Isto posto, não sendo 

competência deste juízo, determino seja o feito redistribuído para lá sem 

demora. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 30 de agosto de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000660-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERENE LUCIA HOLZ DEVES (ADVOGADO(A))

SGARBI & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

ODALGIR SGARBI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

REINILDES SOARES DE JESUS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das 

já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008570-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE SANTOS SPAGNOL (AUTOR(A))

DIEGO LUCAS BECKER ROSA (ADVOGADO(A))

ANDERSON SANTOS SPAGNOL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008570-03.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ANDERSON 

SANTOS SPAGNOL, DANIELE SANTOS SPAGNOL RÉU: JULIANA DOS 

SANTOS Vistos etc. De ver que a parte autora não foi qualificada 

corretamente como exige o art. 319, inciso II, do CPC, faltando a indicação 

de sua ocupação profissional. Noutra senda, pugnou a concessão da 

gratuidade da justiça, benefício este que é destinado aos hipossuficientes 
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que não têm condições de pagar as custa e despesas do processo. 

Todavia, na linha do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a assistência 

jurídica integral e gratuita será concedida aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Assim, ante a ausência de elementos que 

autorizem o acolhimento do pedido, convém oportunizar que a parte 

comprove o preenchimento dos respectivos pressupostos, na forma dos 

arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido 

dispositivo constitucional. A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — 

HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO 

PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, antes do 

indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte ministrar 

prova de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua 

família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS 

DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado 

no DJE 17/06/2015); “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Isto posto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

comprovar a hipossuficiência sustentada ou, querendo, recolher as 

custas e despesas processuais, bem como indicar a sua respectiva 

qualificação profissional, sob pena de cancelamento no distribuidor e 

extinção do processo, a teor dos arts. 290 e 321, parágrafo único, 330, 

inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 

30 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006168-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO SOUZA BRAGA (REQUERENTE)

ELIZA RODRIGUES DE SOUZA BRAGA (REQUERENTE)

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006168-46.2018.8.11.0015. REQUERENTE: FLAVIO 

SOUZA BRAGA, ELIZA RODRIGUES DE SOUZA BRAGA REQUERIDO: 

IBIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Vistos etc. Ação de 

resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, c/c 

indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela provisória 

de urgência, aviada por Flávio Souza Braga e Espólio de Adalberto Braga, 

representado pela inventariante Eliza Rodrigues de Souza Braga, em face 

de Ibiza Construtora e Incorporadora Ltda., todos qualificados. Alegou, em 

síntese, ter adquirido um imóvel da parte requerida para entrega futura e 

mesmo constando prazo de tolerância de 180 dias a parte requerida 

incorreu em mora, deixando de entregar-lhe o bem contratado, com 

prejuízos materiais e morais. Pleiteou a resolução do contrato de compra e 

venda do imóvel, a requerer tutela provisória de urgência em caráter 

antecedente para a devolução dos valores integrais pagos. É a síntese. 

Decido o pleito antecipatório de tutela. A antecipação dos efeitos da tutela 

de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade a 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. 

Cinge-se a matéria posta em tutela de urgência na devolução, chamada de 

ressarcimento, da quantia que teria sido adiantada sem que o imóvel tenha 

sido entregue conforme prometido, incorrendo a parte requerida em mora. 

A resolução da questão demanda, pois, inicialmente incursão em duplo 

objeto, a saber, a possibilidade de extinção da avença por iniciativa da 

parte requerente; e o seu direito à restituição integral daquilo que adiantou, 

tudo à luz dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória 

de urgência em caráter antecedente, já mencionados. Nesse passo, no 

tocante ao primeiro aspecto, tem-se que inexiste qualquer vedação à 

resolução contratual, nem mesmo a unilateral, independente de culpa, 

conforme previsto em Lei, assumindo cada contratante o seu ônus por 

eventual culpa. As hipóteses de resolução contratual estão previstas na 

Cláusula Sétima do instrumento. É intuitivo que a resolução contratual, 

consideradas eventuais culpas, tende ao retorno das partes ao status quo 

ante. Porém, em que circunstâncias e condições, é algo ainda a 

descortinar, pois por enquanto apresentada a tese com a inicial. Não se 

descura da possibilidade da parte autora “ressarcir-se”, ou melhor, ser 

restituída naquilo que pagou adiantado, se efetivamente pagou e o direito 

de restituição integral restar evidenciado. O que não está claro. Não há 

prova cabal de pagamento algum. Planilha do que teria sido pago não é 

prova de pagamento, embora os termos do contrato prenunciem, pelos 

vencimentos programados, que podem ter efetivamente ocorrido. 

Probabilidade do direito, em tese, admissível. Mas na realidade sem 

ressonância em elementos de convencimento, inclusive a respeito do 

correto quantum restituível. Requisito não atendido. Demais disso, apesar 

de que na crise que assola o país e certamente o bolso de qualquer 

cidadão de bem, a urgência diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil e profícuo do processo. Neste aspecto, tirante a nuance 

citada, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também 

não aflorou. Conjuntura normal, sem excepcionalidade, que recomende a 

tutela de urgência cobiçada. Se a pretensão é desfazer o negócio, claro 

que restituir o que pagou é devido. Contudo não em tutela de urgência, que 

exige os dois requisitos mencionados, não verificados in casu. Mesmo na 

incidência das normas consumeristas em vislumbrado contrato adesivo, 

não exsurgem motivos endógenos ou exógenos capazes de soerguer o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por derradeiro, 

evidenciado tratar-se de relação consumerista, existindo alegações 

verossímeis que podem configurar hipossuficiência técnica e informar 

vulnerabilidade da parte autora em relação à parte requerida, que, não se 

descarta, pode ter ditado as regras avençadas em aparente contrato de 

adesão. Na conjuntura, como direito básico do consumidor, a postulação 

faz sentido, revelando-se condizente, a facilitar-lhe a defesa de seus 

direitos, sobretudo a inversão do ônus da prova, que pediu 

expressamente, 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, nos termos do art. 6.º, inciso VIII, do 

CDC. É a hipótese. Viável conferir-lhe a inversão do ônus da prova neste 

caso. Logo, competirá à parte requerida demonstrar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da parte autora. Isto posto, indefiro o 

pedido de tutela provisória de urgência. Desse modo, seguindo-se o rito 

processual, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 15 de outubro 

de 2018, às 15:00 horas, a ser conduzida por conciliador designado via do 
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CEJUSC. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de 

antecedência, intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima 

marcada. Assim como intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 

ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, não se confundindo com a 

pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, deverão 

obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso 

de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela 

não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e 

seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Não havendo o acordo, 

o prazo de 15 dias para a parte acionada se defender contar-se-á da data 

da referida audiência de conciliação, cientificada desde logo de que a 

ausência de contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão 

implicar em veracidade dos fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 

334, 335/342 e 344. Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 

do CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em 

réplica no prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se 

há outras provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não 

havendo contestação, conclusos. Inverto o ônus da prova em favor da 

parte autora, consumidora. Logo, incumbe à parte requerida demonstrar 

os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito daquela. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 30 de agosto de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008253-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES (ADVOGADO(A))

GILMAR DOS SANTOS PARENTES (REQUERENTE)

DALVA FABIOLA PARENTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SEBASTIÃO SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 184056 Nr: 5112-68.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO, INVESTIMENTO E 

FINANCIAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDA OLIVEIRA DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO ALVES 

MAGALHÃES SILVA - OAB:26264, AMANDA DE LIMA UMBELINO 

GOMES - OAB:8736, BARBARA LUIZA DE SOUZA SILVA - OAB:134706, 

GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, hei por bem deferir:1 - o pedido de substituição processual, em 

razão da cessão de crédito realizada entre as partes, de modo a constar 

no polo passivo da lide OMNI S/A. Crédito, Financiamento e Investimento, 

nos termos do art. 286 do Código Civil;2 - o pedido de conversão da ação 

de busca e apreensão para ação de execução, alterando sua classe no 

sistema.Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação, para que a 

parte executada pague em 03 dias, a contar do ato citatório. Vencido o 

prazo sem pagamento, munido da segunda via do mandado, proceda-se o 

oficial de justiça a penhora e imediata avaliação dos bens encontrados ou 

indicados, lavrando os autos e intimando-se desde logo a parte executada 

de tais diligências. Se a parte executada tiver advogado, a intimação retro 

será feita na pessoa deste.Não encontrada a parte devedora, o senhor 

meirinho deverá arrestar-lhe tantos bens quantos bastem para resguardar 

a execução, inclusive servindo-se de eventuais indicações da parte 

credora, procedendo-se de acordo com o art. 830 do CPC.Arbitro, de 

plano, honorários advocatícios em 10%, do valor executado, que poderão 

ser reduzidos pela metade, em caso de pronto pagamento nos 03 dias 

acima mencionados, consoante caput e § 1.º, do art. 827 do CPC.O prazo 

para os embargos à execução será de 15 dias e correrá da juntada aos 

autos do mandado de citação, podendo ser manejado independentemente 

de segurança do juízo. Inteligência dos arts. 828/829, 914 e 915, todos do 

Código de Processo Civil.Defiro a juntada de procuração e 

substabelecimento de p. 89/92. Anote-se o nome dos patronos 

constituídos para fins de intimações de praxe.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 183060 Nr: 4043-98.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO SALDELA BISCARO, SORAIDE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL MAIA, PORTO SEGURO VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SALDELA BÍSCARO - 

OAB:MT/11276, SORAIDE CASTRO - OAB:OAB/MT. 7.106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:4062/MT, RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B/MT, 

VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT

 Vistos etc.

De proêmio, não havendo pendências, expeça-se o competente Alvará 

Judicial, e, desde logo, autorizo a transferência do valor à conta indicada 

pelos doutos advogados à p. 267 nos moldes lá informados, respeitadas 

as devidas comunicações e prazos exigidos pelo Provimento n.º 68/2018 

do CNJ.

Novo pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação 

em instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à gradação 

legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro 

lugar na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é 

promovida em benefício da parte exequente, de modo menos oneroso para 

o executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional.

Logo, PROCEDA-SE à pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, em nome da parte executada Porto Seguro e 

Previdência S/A, inscrita no CNPJ nº 58.768.284/0001-40, até o limite do 

crédito em execução, na quantia de R$ 2.615,16. Se exitoso o bloqueio da 

importância, determino seja transferida para a conta de depósitos judiciais, 

vinculando-o a este processo, com a lavratura do termo de penhora nos 

autos e sequente intimação das partes. Se penhorados valores, informe 

imediatamente à conta depósitos judiciais, para as medidas de mister.

INTIME-SE a parte executada da constrição realizada nos autos, para que, 

querendo, ofereça defesa no prazo de 15 dias, nos termos do art. 525, § 

11.°, do aludido Codex.

Esgotadas as vias de insurgência, promova-se o levantamento do valor 

por alvará em conta bancária a ser indicada pela parte exequente, 

respeitadas as devidas comunicações e prazos exigidos pelo Provimento 

n.º 68/2018 do CNJ.

Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor 

ínfimo, requeira a parte exequente o que entender de direito, no prazo de 

05 dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito.

Intime-se.
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 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 225527 Nr: 3073-30.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ROBERTO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Ante a complementação do preparo à p. 82, expeça-se carta precatória 

para o endereço indicado à p. 69, com a finalidade de cumprir o mandado 

de busca e apreensão do bem apontado na inicial.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 202516 Nr: 4943-47.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI ZANOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A, JOÃO 

CARLOS DE NEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CURIA PEREIRA - 

OAB:21501/O, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DAL AGNOL - 

OAB:10843-B/MT, ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - OAB:MT/12.292

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr. JOÃO PAULO CURIA PEREIRA para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob pena de incorrer nas sanções previstas no artigo 

234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 258730 Nr: 2936-14.2016.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIS CASTRO BRITES EIRELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTA CAROLINE NOGUEIRA C. 

WILLINGHOEFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO ÀS FLS. 137

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 240780 Nr: 12477-08.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MARCOS ZOCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA INACIA DE REZENDE CHAVES, DANIEL 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOELA DE SÃO JOSÉ RAMOS 

- OAB:OAB/MT 21.250-0, MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr. MANOELA DE SÃO JOSÉ RAMOS para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob pena de incorrer nas sanções previstas no artigo 

234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 182751 Nr: 3727-85.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA DE SOUZA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RODRIGUES COIMBRA 

- OAB:170650/MT, MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - 

OAB:MT-8838-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 CERTIFICO que, considerando a petição de fls. 579/585, compulsei os 

autos e verifiquei que quando foram expedidos os 2 Alvarás de fls. 575 e 

577, levou-se em consideração apenas o valor inicial do bloqueio de 

valores pelo Sistema BACENJUD (fls. 179/180), SENDO O VALOR 

LEVANTADO SEM OS DEVIDOS RENDIMENTOS.

 CERTIFICO que nesta data, aos acessar o Sistema de Depósitos Judiciais, 

verifiquei constar um saldo remanescente de R$ 145.702,25 (cento e 

quarenta e cinco mil, setecentos e dois reais e vinte e cinco centavos), 

razão pela qual expedi o respectivo Alvará nº 431342-9/2018 em favor da 

Parte Requerida OI S/A.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 167545 Nr: 2420-33.2012.811.0015

 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: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEMIR NOSKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANA DE FREITAS SARTORI - 

OAB:OAB/MT 19.753, 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:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA ÀS 

FLS.102/107

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 181222 Nr: 2120-37.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT. 

NÃO-PADRONIZ. PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D M NOGUEIRA & CIA LTDA, DIEGO MALHEIRO 

NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Por ser inexitosa a pesquisa de ativos financeiros em nome dos 

executados, pugnou a parte exequente o bloqueio de veículos mediante 

sistema RENAJUD, que defiro.

Logo, proceda-se a pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor do crédito em 

execução. Se exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita restrição 

virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 dias.

 Intime-se a parte executada da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias.

Após, cumpridas as diligencias retro, intime-se o exequente para, no 

prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção, por abandono.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 265471 Nr: 6761-63.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRO GEMELLI JUNIOR, ELIANE DE OLIVEIRA 

FERNANDES GEMELLI, AUTO POSTO RENASCER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Por ser inexitosa a pesquisa de ativos financeiros em nome dos 

executados, pugnou a parte exequente pelo bloqueio de veículo mediante 

sistema RENAJUD, que defiro.

Logo, proceda-se a pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor do crédito em 

execução. Se exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita restrição 

virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 (cinco) 

dias.

 Intime-se a parte executada da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias.

Após, cumpridas as diligencias retro, intime-se o exequente para, no 

prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção, por abandono.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 39659 Nr: 3115-65.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON ZANOLLI DOS SANTOS

 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: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Deste modo, indefiro por enquanto a pesquisa de bens da parte 

executada no sistema INFOJUD, por ser inoportuna e afoita. Deve ser 

aguardado pela parte exequente o momento apropriado para renovar a 

postulação neste sentido, se lhe aprouver. Pronuncie-se a parte 

exequente no prazo de 05 dias, requerendo o que for de 

direito.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 217915 Nr: 16926-43.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GRACIELA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, indefiro por enquanto a pesquisa de bens da parte 

executada no sistema INFOJUD, por ser inoportuna e afoita. Deve ser 

aguardado pela parte exequente o momento apropriado para renovar a 

postulação neste sentido, se lhe aprouver. Pronuncie-se a parte 

exequente no prazo de 05 dias, requerendo o que for de direito.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 75196 Nr: 3588-80.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CICERO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CHRISTIAN LAURE - 

OAB:155.277-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos etc. Pedido de buscas no sistema informatizado (Infojud), visando 

localizar endereços da parte acionada. É o mínimo relatório. Decido. Dicção 

respectivamente dos arts. 4º, 5º, 6º e 8º do CPC. Tem a ver com o 

disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Magna Carta. Nesse sentido a 

jurisdição deve funcionar com efetividade e não mera chanceladora de 

formalidades inócuas ou preciosismos de antanho que militam contra 

referidos princípios, contando com a boa-fé e a colaboração das partes, a 

buscar uma decisão de mérito justa e efetiva. Assim é que no Livro I do 

processo de conhecimento, parte especial, art. 319, § 1º, do CPC, existe a 

possibilidade desde a petição inicial de o acionante requerer diligências ao 

juiz necessárias a obtenção de informações relativas a nomes, prenomes, 

estado civil, existência de união estável, profissão, CPF ou CNPJ, e-mail, 

domicílio e principalmente, conforme a praxe, sendo a hipótese neste 

caso, o endereço das partes. Calha anotar que se aplicam 

subsidiariamente aos demais Livros do CPC as regras da parte geral e do 

processo de conhecimento (arts. 318 parágrafo único e 771 paragrafo 

único do CPC). Portanto, se a parte não tem acesso a informações que 

levem ao paradeiro do adversário ou de seus bens, determina-se que seja 

pesquisado nos sistema eletrônico conveniado (INFOJUD) a fim de que 

informem os endereços da parte acionada, se os tiver em seu cadastro. 

Destarte, não se revela mais condizente deixar de promover diligências no 

interesse das partes, da economia e da celeridade processual, visando 

cumprir o acesso a uma ordem jurídica justa (CF, art. 5º, inciso XXXV), 

além dos primados retrocitados. Isto posto, DEFIRO o pedido, de maneira a 

determinar a realização da pesquisa no sistema eletrônico conveniado 

mencionado, a ser os extrato agregado ao feito. A seguir, pronuncie-se a 

parte acionante no prazo de 05 dias, requerendo o que for de direito. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 128997 Nr: 8212-36.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPUSA INFORMÁTICA LTDA. (MSD 

INFORMÁTICA), FERNANDO HUGO LEANDRO, FABIO AUGUSTO 

LEANDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Pedido de buscas nos sistemas informatizados (Infoseg e 

Siel), visando localizar endereços da parte acionada. É o mínimo relatório. 

Decido. Assim é que no Livro I do processo de conhecimento, parte 

especial, art. 319, § 1º, do CPC, existe a possibilidade desde a petição 

inicial de o acionante requerer diligências ao juiz necessárias a obtenção 

de informações relativas a nomes, prenomes, estado civil, existência de 

união estável, profissão, CPF ou CNPJ, e-mail, domicílio e principalmente, 

conforme a praxe, sendo a hipótese neste caso, o endereço das partes. 

Calha anotar que se aplicam subsidiariamente aos demais Livros do CPC 

as regras da parte geral e do processo de conhecimento (arts. 318 

parágrafo único e 771 paragrafo único do CPC). Nesse passo, a 

efetividade do processo demanda aproveitar todos os meios lícitos 

colocados à disposição das partes, de modo a simplificar e agilizar o 

levantamento de aludidos dados e a busca de bens aptos a satisfazer os 

interesses colocados em jogo. Destarte, não se revela mais condizente 

deixar de promover diligências no interesse das partes, da economia e da 

celeridade processual, visando cumprir o acesso a uma ordem jurídica 

justa (CF, art. 5º, inciso XXXV), além dos primados retrocitados. Portanto, 

se a parte não tem acesso a informações que levem ao paradeiro do 

adversário ou de seus bens, havendo instrumentos ágeis disponibilizados 

pela tecnologia da informática, é razoável que as pesquisas reclamadas 

sejam sem delongas efetivadas, a justificar o atendimento do postulado. 

Isto posto, DEFIRO o pedido, de modo a determinar a realização das 

pesquisas nos sistemas eletrônicos mencionados, a serem os extratos 

agregados ao feito. A seguir, pronuncie-se a parte acionante no prazo de 

05 dias, requerendo o que for de direito. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 180887 Nr: 1757-50.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEMAR FUMAGALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLIANZ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT, ULISSES DUARTE JUNIOR - OAB:MS/6.877, VANDERLEI 

NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr. VANDERLEI NEZZI para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob pena de incorrer nas sanções previstas no artigo 

234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 263886 Nr: 5903-32.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIA MORTELARO DE OLIVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 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. 64

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 153165 Nr: 1201-19.2011.811.0015

 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: INGO JORGE BARBIAN, IVO WEINCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO VIGANÓ PICCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A, TIAGO PACHECO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

17.601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr. TIAGO PACHECO DOS SANTOS para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob pena de incorrer nas sanções previstas no artigo 

234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 258474 Nr: 2771-64.2016.811.0015

 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: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNEUFORTE COMERCIO DE PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA - AR 

ÀS FLS. 80V

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 156869 Nr: 3951-91.2011.811.0015

 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: MICHELLE ALPINO BITTENCOURT, MATEUS ALPINO 

PADOVAN, TAISA ALPINO PADOVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, LEONARDO PERIM DE PAULA - OAB:OAB/MT 

20.587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3844

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr. LEONARDO PERIM DE PAULA para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob pena de incorrer nas sanções previstas no artigo 

234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 123100 Nr: 2270-23.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARALMENDES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURENÇO TRANSPORTE LOGÍSTICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:MT/9.344, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr. GILCENO CALEFFI para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob pena de incorrer nas sanções previstas no artigo 

234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 159190 Nr: 6477-31.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDENIR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEI ALVES VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr. RINALDO FERREIRA DA SILVA para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob pena de incorrer nas sanções previstas no artigo 

234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 108817 Nr: 1164-60.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLISA VITTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSO JARA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr. RINALDO FERREIRA DA SILVA para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob pena de incorrer nas sanções previstas no artigo 

234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 159751 Nr: 7077-52.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRARINI & PISONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANISLAU LUIZ CHAPLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:MT-11.047, SAMUEL PETRI SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

Dra. BRUNA ERGANG DA SILVA para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob pena de incorrer nas sanções previstas no artigo 

234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 249479 Nr: 17974-03.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROBERTO DE CARVALHO COSTA, 

CLAUDENIL PEREIRA DE PINHO E COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIS DA SILVA, NATHALIA ISIS 

PULQUEIRO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

Rodrigues - OAB:OAB/MT 19060, RENATO VALGAS RODRIGUES - 

OAB:13319/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr. RENATO VALGAS RODRIGUES para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob pena de incorrer nas sanções previstas no artigo 

234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 124684 Nr: 3897-62.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVOLZIR BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON ALVES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT - 6280/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA - AR 

ÀS FLS. 97V

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 187446 Nr: 8688-69.2013.811.0015

 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): EDIVAR RUBENS STELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS EDUARDO TELES DE 

SOUZA WURDIG - OAB:46.233 OAB/RS, VINÍCIUS MORAIS NEDEL - 

OAB:47.239 OAB/RS

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

ACOSTADA ÀS FLS. 105/114

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 121413 Nr: 587-48.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELIR ADELO RAMME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO ACOSTADA ÀS FLS. 149/153

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 165472 Nr: 323-60.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRARINI & PISONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR TENÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:MT-11.047, EDIVANI PEREIRA SILVA - OAB:10235, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

Dra. BRUNA ERGANG DA SILVA para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob pena de incorrer nas sanções previstas no artigo 

234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 204361 Nr: 6482-48.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PECORARI

 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:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO ACOSTADA ÀS FLS. 103/107

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 81626 Nr: 9937-02.2006.811.0015

 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: MAYCON LUIZ DUCATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 10(dez) dias, 

requeira o que entender de direito, diante do DESARQUIVAMENTO do 

processo, salientando que após esse prazo derá devolvido ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 31245 Nr: 1905-13.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA - ADM EXPORT. E IMP. S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANCHES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA., CLÓVIS SANCHES, MARLI TEREZINHA 

GOBBI SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, GEÍSA FABRINI RIBEIRO - OAB:7123, VASCO RIBEIRO 

GONÇALVES DE MEDEIROS - OAB:MT 3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA PROVIDENCIAR, NO 

PRAZO LEGAL, PAGAMENTO DE GUIA PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 95361 Nr: 2395-59.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERVÁSIO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DA MOTTA LAMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DA 

MOTTA LAMEIRA - OAB:14182

 Assim, devem os embargos à execução serem desentranhados do bojo 

do processo, certificando-se a respeito e distribuídos fisicamente em 

autos apartados, já que a execução corre em processo físico. Sobre os 

quais deverá ser intimado o embargado, na pessoa do seu advogado, art. 

740 do CPC revogado, atual disciplina do art. 920, inciso I, a fim de 

impugná-los no prazo de 15 dias, se quiser. Isso nos embargos autuados. 

Se alegadas preliminares ou juntados documentos, em homenagem à 

dialeticidade, ouça-se a parte contrária em 05 dias. Na resposta à 

exceção de executividade, o excipiente pugnou pela oitiva das 

testemunhas que com as partes firmaram o ou os instrumentos de 

confissão de dívida, sendo que tal medida será decidida oportunamente 

nos embargos, não havendo a mínima possibilidade de instrução 

probatória na execução. Adotadas as providências retro, decorridos os 

prazos, com ou sem impugnação, conclusos. Cópia desta decisão deverá 

ser trasladada para os embargos a serem distribuídos, a ser lançada no 
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sistema informatizado Apolo do E. TJMT, como decisão inaugural, no que 

for pertinente, dos próprios embargos.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 188880 Nr: 10183-51.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISS. DA SAÚDE E EMPRES. DE MT.LTDA-UNICRED MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARIELA SANTANA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:OAB/MT 9.247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA - AR 

ÀS FLS. 123V

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 41887 Nr: 6096-67.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS GALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERIVALDO VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO BOVE FILHO - 

OAB:10.562-PA

 Portanto, esclareça o exequente em 05 dias qual bem pretende perseguir, 

já que o juízo terminou facilitando-lhe, ao levantar outro automotor 

possivelmente em nome do executado, ressalvados homônimos, por conta 

e risco daquele, se cobiçar o mencionado GM Chevrolet D40. Numa 

hipótese ou na outra, o exequente deve promover atos efetivos que visem 

a entrega da prestação jurisdicional, razão pela qual, em atenção ao seu 

pleito de p. 206, depois do esclarecimento acima, determino a requisição 

de extrato com os dados do veículo que ele, exequente, almejar. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 31244 Nr: 1904-28.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA - ADM EXPORT. E IMP. S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANCHES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA., CLÓVIS SANCHES, DANIEL RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA - AR 

ÀS FLS. 201V

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 36951 Nr: 7883-68.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO GRANDE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEGRETE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, JOSERLEI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

oaDra. SAIONARA SUZANA JUELG para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob pena de incorrer nas sanções previstas no artigo 

234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 225060 Nr: 2778-90.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA PAULINO NONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, IEDA MARA SOARES DA SILVA - OAB:18.131-MT, 

VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 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. 97

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 266026 Nr: 7093-30.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN, FRANCIELE 

FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 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. 130

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 260648 Nr: 4105-36.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR BACHIEGA, JOSE CARLOS 

BACHIEGA, SUELI LIMA GALADINOVIC BACHIEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA - AR 

ÀS FLS.62V

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 23772 Nr: 1453-37.2002.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE SILIPRANDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALENTOS COBRANÇA E ASSESSORIA, 

MARGARITA CARAMES COTO CLEMENTINO, MARINALVA DIAS ROCHA 

BAROZZI, APARECIDA DIAS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15.677-MT, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES 

- OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCY PAULILLO DOS 

PASSOS - OAB:16579-SP, DEFENSOR PUBLICO - OAB:, MARGARITA 

CARAMES COTO CLEMENTINO - OAB:62094/SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr. MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES para em três dias devolver os 

autos supramencionados, sob pena de incorrer nas sanções previstas no 

artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 81456 Nr: 9749-09.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULRICH EBERHARD GRABERT - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO COELHO, ANGELO ROTILLI, ULRICH 

ROBERT FARIAS GRABERT, IOLANDA FARIAS GRABERT, MONICA 

GRABERT, JANET ANNA FARIAS GRABERT, GUADALUP NEUZA 

GRABART BARANJAK, MARILENE GRABERT DOMINGOS
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 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: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA - AR 

ÀS FLS. 171/172/173/174/175/176

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 188965 Nr: 10274-44.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO SUL DE MATO 

GROSSO LTDA - SICREDI SUL, DUILIO PIATO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO QUIROGA, LUIS APARECIDO 

QUIROGA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMIELI VESZ - OAB:14.190 

MT, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, 

RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr. LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA para em três dias devolver 

os autos supramencionados, sob pena de incorrer nas sanções previstas 

no artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 159286 Nr: 6578-68.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANI WALL GOMES - ME, SILVANI WALL 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDREY THOMAZ ILITY 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA FERDINANDO VAREA 

- OAB:1064/MT, ANDREIA FERDINANDO VAREA - OAB:MT/10.641, 

REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ÀS 

FLS. 258

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 153166 Nr: 1202-04.2011.811.0015

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGO JORGE BARBIAN, IVO WEINCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO VIGANÓ PICCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A, TIAGO PACHECO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

17.601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr. TIAGO PACHECO DOS SANTOS para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob pena de incorrer nas sanções previstas no artigo 

234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 190306 Nr: 11756-27.2013.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIARA MOTORS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUIMAR ROBERTO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 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. 104

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 221351 Nr: 504-56.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENÉSIO SOCREPPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LISETE BERNADETE NUNES, FRANCINNI NALU 

NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:TO/3.375, JOSIANE PEREIRA DE SOUZA - OAB:18.602-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr. FELÍCIO JOSÉ DOS SANTOS para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob pena de incorrer nas sanções previstas no artigo 

234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 226618 Nr: 3703-86.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA MINERAÇÃO E MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. LAVRATTI CORREA - COMERCIO- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, IEDA MARA SOARES DA SILVA - OAB:18.131-MT, 

VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr. IEDA MARA SOARES DA SILVA para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob pena de incorrer nas sanções previstas no artigo 

234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 252477 Nr: 19599-72.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INVIOSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTA ENERGIA EMPREENDIMENTOS E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA TESTI DA CRUZ - 

OAB:MT-13.450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO ÀS FLS. 68

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 209593 Nr: 10660-40.2014.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMASSA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J B DOS SANTOS PREMOLDADOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, IEDA MARA SOARES DA SILVA - OAB:18.131-MT, 

VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 
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Dr. IEDA MARA SOARES DA SILVA para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob pena de incorrer nas sanções previstas no artigo 

234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 233929 Nr: 8042-88.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUCRISA RECICLAGEM DE VIDROS EIRELLI - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO GASPARELO 

JÚNIOR - OAB:7191, LUCIANA AMÁLIA ALVES - OAB:MT-9534, LUIS 

EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em atenção à petição de p. 58, a publicação do edital em jornal local de 

ampla circulação ou por outros meios, deve ser reservada a situações 

excepcionais, consideerando as peculiaridades da comarca. Não é o 

caso. O que dispensa a publicação questionada pela própria parte que a 

pediu, por sinal não havendo qualquer determinação judicial nesse sentido, 

conforme pode ser extraído r. decisão de p. 55, a ser cumprida 

completamente.

Neste aspecto, são requisitos da citação por edital, nos termos do art. 257 

do CPC:

"I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença 

das circunstâncias autorizadoras;

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça, que deve ser certificada nos autos;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 

(sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de 

uma, da primeira;

IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de 

revelia".

Como visto, o edital foi emitido (p. 56), mas a certidão de p. 57 sinaliza que 

pode não ter havido o cumprimento de referidos requisitos. O que deve 

ser esclarecido pela Sra. Gestora, inclusive completando a citação, se for 

o caso, certificando-se pormenorizadamente na sequência.

A seguir, cumpra-se, no mais, a r. decisão de p. 55 na sua integralidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 290162 Nr: 2389-37.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO FELIPE QUIROGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de três diligênciacias para CITAÇÃO 

POR HORA CERTA da importância de R$ 126,00 (cento e vinte e seis 

reais)referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o 

cumprimento do mandado CITAÇÃO POR HORA CERTA (TRÊS 

DILIGÊNCIAS DE r$ 42,00), 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.: 107944 Nr: 335-79.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRA XAVANTE, IDAIR BROCH, CARMEN PIZZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

informe nº de Conta com todos os dados necessários, inclusive CPF / 

CNPJ do Titular da conta para que possamos efetuar a transferência dos 

valores vinculados aos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008032-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO PASSONI (EXEQUENTE)

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SALETE CARDOSO ROSSI (EXECUTADO)

LUIZ SERGIO ROSSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008032-22.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: JOSE MARCIO 

PASSONI EXECUTADO: LUIZ SERGIO ROSSI, MARIA SALETE CARDOSO 

ROSSI Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial proposta por 

José Márcio Passoni em face Luiz Sérgio Rossi e Maria Salete Cardoso 

Rossi, todos qualificados. 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 

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. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop, 30 
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de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005637-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO EULAMPIO FERRO CERQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005637-57.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: HUMBERTO 

EULAMPIO FERRO CERQUEIRA Vistos etc. Ação de Busca e Apreensão 

de rito especial pelo Decreto-Lei n.° 911/1969, com as alterações 

processadas pela Lei n.° 10.931/2004, de um veículo, veículo/marca: Ford, 

modelo: F250 XLT W21, chassi: 9BFHW21CX9B068223, placa NUD 0007, 

ano da fabricação: 2009, renavam: 00180865293, Cor: Preta, melhor 

descrito nos autos, com pleito liminar, em virtude de um financiamento no 

valor de R$ 44.603,54 em 49 prestações mensais, mediante Instrumento 

Particular de Substituição de Garantia, Grupo nº 8681, Cota nº 61, 

garantido por alienação fiduciária do objeto da lide, nos termos da cópia 

inclusa do instrumento contratual, incorrendo em mora conforme 

documentação apresentada. Requereu ainda, a expedição de ofício ao 

Detran com o fim de retirar quaisquer ônus incidente sobre o bem; 

expedição de ofício à Secretária de Fazenda Estadual para abster-se de 

cobrar IPVA da parte autora por período anterior a consolidação da 

propriedade. Tudo liminarmente. É breve síntese. Decido a pretensão 

liminar. O bem está suficientemente descrito no contrato, sendo que este 

instrumento, por sua vez, sugere os autos, foi registrado na repartição de 

trânsito com atribuição para o controle dessa espécie de veículo, na forma 

dos arts. 1.361 a 1.368 do Código Civil. A mora da parte demandada 

constituída por meio de instrumento de protesto, deixando clara a 

constituição da mora. Nestas circunstâncias, atendidos os requisitos 

legais, com a parte requerida inadimplente e em mora; e o bem, 

suficientemente descrito no contrato, cujo instrumento foi devidamente 

registrado no DETRAN, a confirmar que efetivamente encontra-se alienado 

fiduciariamente. Assim, nos termos do Decreto-Lei n.° 911/1969 e do 

Código Civil, a busca e apreensão deve ser deferida. Contudo, e risível e 

folgaz querer a baixa de ônus legais sobre o veículo tipo IPVA, multa, 

taxas, alugueres de pátio etc., que em regra acompanham a coisa como 

uma espécie de obrigação propter rem. Atender tal pedido é promover o 

enriquecimento ilícito da parte autora em detrimento do próprio erário, 

criando privilegio não previsto em Lei. Pior, ordenar à Secretária de 

Fazenda Estadual para abster-se de cobrar IPVA do veículo, seja de que 

período e de quem for, é o mesmo que vedar o Estado do direito de 

arrecadar. O pedido não guarda sentido e lógica tributária alguma, sendo 

inconstitucional. O que aproxima a parte autora do conceito de litigância de 

má-fé, a teor do art. 80 do CPC. A Lei de alienação fiduciária dá margens 

de garantia e privilégios suficientes ao credor fiduciário, não sendo 

honesto e nem justo pretender esse tipo de isenção do Estado em 

benefício de um particular. Isto posto, hei por bem deferir a busca e 

apreensão do veículo alienado fiduciariamente e descrito nos autos; e 

indeferir o seguinte: a) o pedido de retirada de quaisquer ônus vinculados 

ao veículo almejado; b) qualquer ordem à Fazenda Pública Estadual de 

abster-se de cobrar os tributos devidos sobre o veículo em pauta, ainda 

que em período anterior à consolidação da sua propriedade, se assim 

ocorrer. Por outro lado, mas vinculado aos indeferimentos acima, cabe 

alertar a parte autora quanto a tantos pedidos sem nexo e até contrários a 

Lei, que podem resultar na aplicação de multa por litigância de má-fé. 

Expeça-se mandado de busca a apreensão do veículo, o qual deverá ser 

mantido na Comarca até ulterior deliberação deste juízo, depositando-o 

com a parte requerente, podendo ser na pessoa de quem indicar, como 

depositário judicial. Nos termos do art. 3° e §§ do Decreto-Lei n.º 911, de 

1.° de outubro de 1969, executada a medida liminar, cite-se a parte 

requerida, na forma eleita, para, caso queira, oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias; e, se lhe aprouver, pagar a dívida pendente 

integralmente, em cinco (05) dias, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído pela parte autora livre do ônus. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 30 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013207-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS CASTRO BRITES (EXECUTADO)

FRANCISCO RUIZ BRITES - EPP (EXECUTADO)

EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN (ADVOGADO(A))

ELISANGELA APARECIDA MARTIGNAGO (EXECUTADO)

JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013207-31.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A EXECUTADO: FRANCISCO RUIZ BRITES - EPP, DENIS CASTRO 

BRITES, ELISANGELA APARECIDA MARTIGNAGO Vistos etc. Pretensão 

executória proposta por Banco do Brasil S/A. em face de Francisco Ruiz 

Brites – EPP, Denis Castro Brites e Elisangela Aparecida Martignago, todos 

qualificados. Na r. decisão de Id 12801781 foi acolhida a inicial, 

determinando a citação dos executados para pagamento em 03 dias, sob 

pena de lhe serem penhorados bens. Realizada a citação dos executados, 

salvo a citação da executada Elisangela Aparecida Martignago. Informado 

pelo senhor Oficial de Justiça que esta é esposa do executado Denis 

Castro Brites e que se encontrava viajando, conforme certidão de Id 

13458942. Com isso, os executados que foram encontrados e 

devidamente citados peticionaram, inclusive assim nominaram, a dizer que 

embargavam a execução, juntando gama de documentos (Id nº 

13797239). Posteriormente, a parte exequente atravessou a petição de Id 

14892851, requerendo a citação por hora certa da executada Elisangela 

Aparecida Martignago. É o relatório. Decido. De antemão, é importante 

trazer à baila as questões que envolvem os embargos à execução. Nesse 

sentido, são cabíveis os embargos à execução, desde que atendidos os 

requisitos do art. 914 e 915 do CPC. O § 1º do art. 914 do CPC determina 

que os embargos à execução necessariamente serão distribuídos por 

dependência e autuados em apartado. Regra singela, de antanho (CPC, 

art. 736, parágrafo único), já que nada mudou quanto a isso do CPC 

anterior para o atual. Apesar da menção no preâmbulo “distribuição por 

dependência”, assim não o fiz a embargante, pecando por falar e não 

cumprir, descabendo a este juízo fazer tal papel da alçada da parte, 

conforme as regras comezinhas de direito nos processos e ritos a 

envolver o PJe, que inclusive obviamente exige o respectivo preparo. 

Logo, trabalho jejuno, inadmitidos devem ser os expressos embargos 

apresentados no âmago da própria execução, por contrariar as 

normativas citadas, devendo ser desentranhados, inibidos, por 

representarem um nada processual na forma como apresentados. Por 

outro viés, o pedido de citação por hora certa, suscitado pela parte 

exequente guarda plausibilidade, uma vez que já diligenciado e não 

encontrada a parte executada (Id 13458942). O processo deve observar 

os princípios constitucionais, como razoável duração do processo, 

celeridade, economia processual, proporcionalidade, conforme dispõe os 

arts. 3º, 4º, 8º, do CPC, e art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. 

Nesse sentindo, não sendo encontrada a parte executada, o Código de 

Processo Civil abre possibilidade para outros meios de citação, como a 

hipótese de citação por hora certa, elencada no art. 252, com o elastério 

possibilitado pelo art. 830, § 1º, ambos do CPC, este com regramento 

especial que sobrepuja aquele, não se exigindo dupla procura da parte 

executada. Assim sendo, é cabível, sim, a citação por hora certa, pois 

aparentemente a executada tem residência no local indicado para citação. 

Apenas estaria viajando, competindo ao seu esposo, também executado, 

pelos princípios da cooperação, boa-fé e probidade processual, ter 

informado ao Oficial de Justiça quando ela voltaria e até comunicado a ela, 

como é muito improvável não tê-lo feito. O processo não é um faz de 

conta, não se contentando com formalidades e esquivas juvenis, como se 

o juízo fosse sem critica e não tivesse a prerrogativa do impulso oficial. 

Não se olvide, pela instrumentalidade das formas, que o processo não tem 

um fim em si mesmo. Tudo deve conjuminar para o fim. Isto posto, inadmito 

a defesa tida por embargos à execução, apresentada no seu próprio bojo, 

nos termos retro expendidos. Noutra senda, defiro a citação por hora 

certa da executada Elisangela Aparecida Martignago, no endereço outrora 

indicado, cumpridos os requisitos do arts. 252 e 830, § 1º, do CPC. 
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Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 30 de agosto de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006212-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO M. GUARATO - MADEIRAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006212-02.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ANTONIO M. 

GUARATO - MADEIRAS - ME 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, em nome da parte executada Antônio M. Guarato Madeiras – 

Me, inscrito no CNPJ n.º 04.638.308/0001-18; e Antônio Marcos Guarato, 

inscrito no CPF n.º 535.840.311-68, até o limite do crédito em execução, na 

quantia calculada de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais). 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 de valores ou 

caso seja insuficiente ou ínfimo (este a ser liberado), cabe a constrição 

pelo sistema RENAJUD, conforme postulado, subsidiariamente, tratando-se 

de ativos constantes do inciso V do art. 835 do CPC, sem outros 

prioritários no mesmo encadeamento da Lei. Destarte, defiro a pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade de veículos, por meio do sistema 

RENAJUD, compatíveis com o valor do crédito em execução. Se exitoso o 

bloqueio, determino seja feita restrição eletrônica no órgão de trânsito 

correspondente, vinculando-os a este processo, com vistas às partes 

para se pronunciarem em 05 dias. Se aceitos os bens constritados e não 

liberados judicialmente, penhore-os, mediante termo, e avalie-os o senhor 

oficial de justiça, ainda que de forma indireta, somente se não for possível 

a forma direta, intimando-se a parte executada, inclusive acerca do seu 

encargo como depositária judicial, ressalvada a possibilidade, se assim for 

requerida justificadamente, de os bens serem entregues à parte 

exequente sob a mesma condição de depositário judicial, na forma do art. 

840, § 2º, do CPC. Sobre a avaliação, digam as partes em 05 dias, 

devendo a credora posicionar-se a respeito da prevalente adjudicação, se 

lhe interessar, ou indicar sem demora a forma de alienação pretendida. 

Não sendo requerida a adjudicação e nada mais reclamado, aos demais 

atos de alienação pela forma que for indicada. Após, intimem-se as partes 

para se manifestarem, no prazo de 05 dias. Por fim, se infrutífera a busca 

de veículos via sistema renajud, defiro o item “c” da petição de Id. 

13863578, devendo ser a parte executada intimada para indicar, em 05 

dias, bens à penhora, com as suas respectivas avaliações, cientificada 

desde logo de que poderá incorrer nas penalidades do art. 774, inciso V e 

parágrafo único, do CPC. Contudo, convém frisar que o reconhecimento, 

por outro lado, de ato atentatório à dignidade da justiça decorrente da não 

indicação de bens à penhora pela parte executada não é automático. Deve 

ser demonstrado o dolo respectivo, pois, a exemplo, se ela não tiver bens 

a indicar, isso não significa que ela tenha praticado maquinal ato 

atentatório à dignidade da justiça, simplesmente por ser aparentemente 

insolvente. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 19 de agosto de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006168-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO SOUZA BRAGA (REQUERENTE)

ELIZA RODRIGUES DE SOUZA BRAGA (REQUERENTE)

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006168-46.2018.8.11.0015. REQUERENTE: FLAVIO 

SOUZA BRAGA, ELIZA RODRIGUES DE SOUZA BRAGA REQUERIDO: 

IBIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Vistos etc. Ação de 

resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, c/c 

indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela provisória 

de urgência, aviada por Flávio Souza Braga e Espólio de Adalberto Braga, 

representado pela inventariante Eliza Rodrigues de Souza Braga, em face 

de Ibiza Construtora e Incorporadora Ltda., todos qualificados. Alegou, em 

síntese, ter adquirido um imóvel da parte requerida para entrega futura e 

mesmo constando prazo de tolerância de 180 dias a parte requerida 

incorreu em mora, deixando de entregar-lhe o bem contratado, com 

prejuízos materiais e morais. Pleiteou a resolução do contrato de compra e 

venda do imóvel, a requerer tutela provisória de urgência em caráter 

antecedente para a devolução dos valores integrais pagos. É a síntese. 

Decido o pleito antecipatório de tutela. A antecipação dos efeitos da tutela 

de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade a 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. 

Cinge-se a matéria posta em tutela de urgência na devolução, chamada de 

ressarcimento, da quantia que teria sido adiantada sem que o imóvel tenha 

sido entregue conforme prometido, incorrendo a parte requerida em mora. 

A resolução da questão demanda, pois, inicialmente incursão em duplo 

objeto, a saber, a possibilidade de extinção da avença por iniciativa da 

parte requerente; e o seu direito à restituição integral daquilo que adiantou, 

tudo à luz dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória 

de urgência em caráter antecedente, já mencionados. Nesse passo, no 

tocante ao primeiro aspecto, tem-se que inexiste qualquer vedação à 

resolução contratual, nem mesmo a unilateral, independente de culpa, 

conforme previsto em Lei, assumindo cada contratante o seu ônus por 

eventual culpa. As hipóteses de resolução contratual estão previstas na 

Cláusula Sétima do instrumento. É intuitivo que a resolução contratual, 
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consideradas eventuais culpas, tende ao retorno das partes ao status quo 

ante. Porém, em que circunstâncias e condições, é algo ainda a 

descortinar, pois por enquanto apresentada a tese com a inicial. Não se 

descura da possibilidade da parte autora “ressarcir-se”, ou melhor, ser 

restituída naquilo que pagou adiantado, se efetivamente pagou e o direito 

de restituição integral restar evidenciado. O que não está claro. Não há 

prova cabal de pagamento algum. Planilha do que teria sido pago não é 

prova de pagamento, embora os termos do contrato prenunciem, pelos 

vencimentos programados, que podem ter efetivamente ocorrido. 

Probabilidade do direito, em tese, admissível. Mas na realidade sem 

ressonância em elementos de convencimento, inclusive a respeito do 

correto quantum restituível. Requisito não atendido. Demais disso, apesar 

de que na crise que assola o país e certamente o bolso de qualquer 

cidadão de bem, a urgência diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil e profícuo do processo. Neste aspecto, tirante a nuance 

citada, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também 

não aflorou. Conjuntura normal, sem excepcionalidade, que recomende a 

tutela de urgência cobiçada. Se a pretensão é desfazer o negócio, claro 

que restituir o que pagou é devido. Contudo não em tutela de urgência, que 

exige os dois requisitos mencionados, não verificados in casu. Mesmo na 

incidência das normas consumeristas em vislumbrado contrato adesivo, 

não exsurgem motivos endógenos ou exógenos capazes de soerguer o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por derradeiro, 

evidenciado tratar-se de relação consumerista, existindo alegações 

verossímeis que podem configurar hipossuficiência técnica e informar 

vulnerabilidade da parte autora em relação à parte requerida, que, não se 

descarta, pode ter ditado as regras avençadas em aparente contrato de 

adesão. Na conjuntura, como direito básico do consumidor, a postulação 

faz sentido, revelando-se condizente, a facilitar-lhe a defesa de seus 

direitos, sobretudo a inversão do ônus da prova, que pediu 

expressamente, 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, nos termos do art. 6.º, inciso VIII, do 

CDC. É a hipótese. Viável conferir-lhe a inversão do ônus da prova neste 

caso. Logo, competirá à parte requerida demonstrar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da parte autora. Isto posto, indefiro o 

pedido de tutela provisória de urgência. Desse modo, seguindo-se o rito 

processual, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 15 de outubro 

de 2018, às 15:00 horas, a ser conduzida por conciliador designado via do 

CEJUSC. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de 

antecedência, intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima 

marcada. Assim como intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 

ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, não se confundindo com a 

pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, deverão 

obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso 

de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela 

não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e 

seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Não havendo o acordo, 

o prazo de 15 dias para a parte acionada se defender contar-se-á da data 

da referida audiência de conciliação, cientificada desde logo de que a 

ausência de contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão 

implicar em veracidade dos fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 

334, 335/342 e 344. Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 

do CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em 

réplica no prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se 

há outras provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não 

havendo contestação, conclusos. Inverto o ônus da prova em favor da 

parte autora, consumidora. Logo, incumbe à parte requerida demonstrar 

os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito daquela. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 30 de agosto de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008032-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO PASSONI (EXEQUENTE)

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SALETE CARDOSO ROSSI (EXECUTADO)

LUIZ SERGIO ROSSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008032-22.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: JOSE MARCIO 

PASSONI EXECUTADO: LUIZ SERGIO ROSSI, MARIA SALETE CARDOSO 

ROSSI Vistos etc. Petição de Id 14906634, chamada de embargos 

declaratórios, apontando defeitos, sem apontar se por omissão, 

contradição, obscuridade ou erro, mas genericamente, sendo 

perfeitamente solucionável, até mesmo de ofício, o que não tem vício algum 

– prova do preparo – ou mero erro material ao incutir providência de mora 

descabida. De todo modo, já que aviada a peça como embargos de 

declaração, assim será tratada, devendo ser admitidos, pois no prazo 

legal, adequadas as determinações na retidão da Lei. Nesse passo, a 

ação foi distribuída dia 14/08/2018, sem a prova do preparo, que 

operacionalmente só pode obtida depois de aviada. Só juntado o preparo 

em 17/08/2018, não havendo mesmo que exigi-lo posteriormente. O que 

levaria, no primeiro manuseio do processo, ao seu reconhecimento. Se 

alertado pela parte, ainda que se dizendo embargante de declaração, nada 

mais que sua obrigação, melhor ainda, em homenagem à razoável duração 

do processo, com maior efetividade a prestação jurisdicional. Preparo 

reconhecido. Resolvida a pendência, que existia inicialmente e dois dias 

depois foi atendida. Com efeito, na outra parte, não há mesmo que falar em 

prova de constituição da mora. Pelo menos em premissa. Determinação 

que não faz sentido. Erro material que deve ser expungido, sem mais 

delongas, inclusive ex officio, na medida em que em execução como tal, a 

constituição prévia da mora aparentemente não se revela condizente, 

devendo ser relegada a ordem nesta parte. Isto posto, conhecidos os 

embargos, assim tratados pela parte exequente, não há que provê-los 

quanto ao preparo da causa, uma imposição fiscal da Lei que inexistia com 

a inaugural, mas está preenchida, recolhidas as custas e despesas 

processuais dois dias depois. Todavia, com os consertos devidos, acolho 

o pedido da exequente para esclarecer que não se revela aparentemente 

necessária a prova da mora inadvertidamente exigida na decisão 

guerreada, cuja ordem nesse sentido fica revogada, corrigido o erro 

material identificado. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 29 de agosto de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150514 Nr: 11635-04.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE GRANDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO AUGUSTO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT, JANE REGIANE RAMOS 

NASCIMENTO - OAB:813/RO, JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT, THADEU 

FERNANDO BARBOSA OLIVEIRA - OAB:OAB/RO Nº 3245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THADEU FERNANDO BARBOSA 

OLIVEIRA - OAB:OAB/RO Nº 3245

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte EXECUTADA, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 693,75 (Seiscentos e noventa e 

três reais e setenta e cinco centavos . ), sob pena de restrição do nome 

da parte requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá 

ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das custas, sendo R$ 

376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e 

valor da taxa, qual seja R$ 316,90(trezentos e dezesseis reais e noventa 

centavos). Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia(paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos 

cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 240282 Nr: 12161-92.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRAI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINAMICA COMERCIO DE GRÃOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5759-MT, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:MT/7394

 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 correspondência devolvida às fls. 53 e verso1 

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.: 152016 Nr: 339-48.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLISSON LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/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. 95 e, em caso de fornecimento 

de novo endereço venha instruída com a guia de depósito de diligência 

recolhida. Prazo: 15 (quinze) dias.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001538-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE LAUREANO DE SOUZA (REQUERENTE)

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito, bem como informando o atual endereço da 

requerida.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009286-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. G. (ADVOGADO(A))

O. F. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B. N. (REQUERIDO)

J. N. K. (REQUERIDO)

E. L. N. (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo oq ue entender de direito visto que 

as correspondências encaminhadas para citação retornaram sem o 

devido recebimento conforme documentos juntados nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011470-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ (ADVOGADO(A))

JORGE LUIS ZANON (ADVOGADO(A))

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELIO ANGELO SANTIAGO (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do credor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito visto que 

decorreu o prazo de suspensão requerido.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002183-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES (ADVOGADO(A))

MARCOS LUCIANO KAPPES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (EXECUTADO)

 

Intimar a advogada do credor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Setor Industrial Norte, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de 

guia diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – 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, visto que a correspondência encaminhada para citação 

retornou sem o devido recebimento.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005947-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ BRANCO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ADIRLEI BONATTO (AUTOR(A))

DOUGLAS DE MELO COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS NUNES NETO (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, 

manifeste nos autos requerendo o que entender de direito visto que a 

correspondência encaminhada para citação do requerido retornou com a 

informação de que é desconhecido no endereço informado nos autos. 

Com o novo endereço, caso queira citação pessoal deverá efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro constante do novo 

endereço, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001745-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI (ADVOGADO(A))

ACRINORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SALMO RAMOS DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do credor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, informando o atual endereço do executado visto 

que a correspondência encaminhada para citação retornou sem o devido 

recebimento com a informação de que é desconhecido no endereço 

informado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000203-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JOCIMAR CHAGAS (REQUERIDO)

ANTONIO MARCOS LOPES (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do requerido para que no prazo de cinco (5) dias junte 

aos autos a guia de depósito judicial, referente ao depósito de ID 

13102379, para que seja possível proceder a vinculação do referido valor 

na conta única.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 228704 Nr: 4846-13.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOMAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo Art. 152, Inciso VI, do novo CPC, e 

provimento 056/07–CGJ/MT, que impulsiono estes autos, com a finalidade 

de INTIMAR O Advogado do Exequente para que no prazo de cinco (05) 

dias, efetue o depósito da complementação da diligências solicitadas pelo 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais), 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de 

guia diligência e após enviar comprovante original do depósito para 

posterior repasse ao oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 179874 Nr: 673-14.2013.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO PERUZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE MARIA PUHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:16.217-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que os Embargos Monitórios por Negativa Geral juntado 

aos autos às fls. 87/88, fora protocolizado no prazo de lei.

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 aos Embargos 

Monitórios, no prazo de 10( dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 203802 Nr: 6020-91.2014.811.0015

 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: ANA CRISTINA BENTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar 

a parte autora para manifestar-se em 05(cinco) dias, acerca do depósito 

efetuado pela requerida no valor de R$1.405,93, conforme guia de fls.267, 

referente ao cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 229984 Nr: 6105-43.2015.811.0015

 AÇÃO: Impugnação ao Cumprimento de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DA AGRENCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISTELA INES KUFFEL QUAINI, CRISTIANO 

JOSÉ QUAINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:MT/6525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Requerente, para manifestar-se no prazo de 

10(dez ) dias acerca da certidão negativa de penhora lavrada pelo(a) Sra. 

Oficial de Justiça às fls.130, que poderá ser acessada em sua íntegra no 

site www.tjmt.jus.br, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 160079 Nr: 7426-55.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIO DIAS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE MENESES DA COSTA, SEBASTIÃO 

GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER DA SILVA 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar 

a parte autora para manifestar-se em 05(cinco) dias, acerca da proposta 

apresentada pelos Executados às fls. 101.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006441-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

JAQUELINE GRACIELA HOFFMANN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SALDELA BISCARO (ADVOGADO(A))

GESSICA KARLA DO AMARAL 04999950901 (RÉU)

 

PJE 1006441-25.2018.8.11.0015 INTIMAÇÃO DAS PARTES DA DECISÃO 

EXARADA (ID 14798137), que segue abaixo transcrita: " No Id 14285230, 

a requerida pugnou pela reconsideração da decisão que concedeu a 

tutela de urgência, aduzindo que houve a perda do objeto, tendo em vista 

que a requerente vendeu para terceiro a estrutura física e o ponto 

comercial, objetos do presente contrato. Alega que por esse motivo não 

pode se obrigada a continuar a fornecer produtos e restabelecer a conta 

no aplicativo instagram, se a requerente não é mais a proprietária da loja. 

Juntou o contrato de compra e venda e comprovantes de pagamentos. 

Intimada a se manifestar, a requerente confirmou que vendeu a loja para 

terceiro, aduzindo que é inviável a permanência da referida franquia, após 

todos os fatos narrados nos autos e provas juntadas, requerendo a 

reparação material e moral sofrida (Ids 14631721/14632420). A requerida, 

no Id 14632629, reiterou o pedido de reconsideração. DECIDO: Verifico 

que foi concedida a tutela de urgência “para o fim de determinar que a 

requerida continue fornecendo os produtos necessários para o 

funcionamento da franquia, a fim de que o estabelecimento da requerente 

se mantenha em funcionando, na forma pactuada no contrato entre as 

partes; bem como para que restabeleça a conta do aplicativo instagram da 

comercialização do produto na cidade de Lucas do Rio Verde à 

requerente, no prazo de dois dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais).” Verifico, ademais, que os documentos dos Ids 

14285230/14285264 demonstram que a requerente vendeu o 

estabelecimento comercial para Dorian Aparecida Perussolo, em data de 

18/07/2018, antes mesmo da análise do pedido de tutela de urgência, o 

qual foi concedido em 19/07/2018. Ademais, instada a se manifestar, a 

requerente afirmou que “foi procurada pela senhora DORIAM APARECIDA 

PERUSSOLO, a fim de comprar os móveis da loja da referida franquia, uma 

vez que a loja estava fechada e a reclamante não tinha como custear 

seus gastos e de sua família, foi obrigada a buscar uma solução (...) “se 
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viu obrigada a vender os móveis visto que, não tem outro meio de 

sustento, porém, as mercadorias estão devidamente guardadas. Restando 

assim, inviável a permanência da referida franquia, após todos os fatos 

narrados e provas a serem juntadas.” Assim, diante da confirmação da 

requerente de que vendeu o estabelecimento comercial, bem como que 

não possui mais interesse na permanência da franquia, a tutela de 

urgência merece ser revogada, pois não se pode compelir a requerida a 

continuar fornecendo produtos para manter funcionando o 

estabelecimento comercial da requerente, se este foi vendido e a 

requerente não possui mais interesse na venda dos produtos da franquia, 

conforme pactuado entre as partes. Assim, REVOGO a tutela de urgência 

concedida no Id 14261707. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação designada nos autos. Comunique-se a revogação da decisão 

agravada ao DD Relator do recurso. Intime-se."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000770-89.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CANTERO MARI MONTEIRO (ADVOGADO(A))

BRONZEARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

MARCOS DANIEL ROVEA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROGIL COMERCIO E INSTALADORA LTDA - ME (RÉU)

 

PROCESSO PJE 1000770-89.2016.8.11.0015 INTIMAÇÃO do AUTOR do 

despacho: "Vistos etc. Intime-se a parte autora para regularizar a 

representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando o 

devido instrumento procuratório conferido ao Dra. Vanessa Cantero Mari 

Monteiro, bem como proceda ao recolhimento das custas processuais, 

sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se Sinop/MT, 24 de outubro 

de 2016."

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003330-04.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE MALLMANN FRANKE (REQUERENTE)

GERSON MEURER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo PJE nº 1003330-04.2016.8.11.0015 INTIMAÇÃO do AUTOR da 

decisão que segue abaixo transcrita: "A requerente pleiteia a concessão 

da gratuidade judiciária, sem apresentar, contudo, a declaração de 

hipossuficiência. É sabido que a gratuidade da justiça é instituto destinado 

aos hipossuficientes que não possuem condições de litigar sem prejuízo 

do próprio sustento, caso tenham que recolher as custas processuais. 

Outrossim, não obstante as disposições do artigo 99 do CPC/2015, a 

presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cabendo ao 

Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a 

necessidade da concessão do benefício. No caso dos autos, verifico que 

a requerente visa a declaração de inexistência de débito de energia 

elétrica, referente ao faturamento de consumo supostamente recuperado; 

bem como têm profissão fixa e idônea, já que relata, às fls. 02 da exordial, 

ser servidora pública e seu esposo ser empresário, sendo notório que a 

requerente exerce funções de secretaria municipal, de modo que não há 

qualquer indicação de que não possa assumir as despesas processuais. 

A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Ante o exposto, indefiro a gratuidade da justiça. Ademais, 

com a vigência do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), a 

petição inicial deve, além de atender aos requisitos previstos no artigo 319 

do CPC, observar os artigos 322 e 324 em relação aos pedidos, os quais 

mencionam que o pedido deve ser certo e determinado, sendo vedada a 

dedução de pedido genérico, exceto os casos previstos no § 1º do artigo 

324 do CPC. Destarte, verifico da petição inicial, que a requerente não 

atendeu ao disposto no inciso IV do artigo 319, uma vez que, dentre as 

pretensões da requerente descritas na inicial, tem-se a indenização por 

danos morais, a qual não foi deduzida o valor pretendido. Dessa forma, 

intime-se a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda a 

emenda à inicial, deduzindo o valor certo e determinado que pretende a 

título de danos morais, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC/2015). Cabe ressaltar que, com a emenda à 

inicial, deverá o requerente adequar o valor atribuído à causa, computando 

o dano moral pretendido ao valor do título que pretende ver declarado 

inexigível, bem como ao valor pretendido a título de repetição do indébito, 

nos termos do artigo 292, incisos V e VI, do CPC/2015, com o 

consequente recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias 

(artigo 290 do CPC/2015), sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se."

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000058-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1000058-65.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO do AUTOR da 

decisão que segue abaixo transcrita: "(...) Posto isso, INDEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleiteada, com fundamento no artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Intime-se o requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, aditar a inicial, incluindo o pedido principal, nos termos do 

artigo 303, § 6º, do CPC/2015, observando o constante no artigo 310 do 

mesmo diploma legal. Intime-se."

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000570-82.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE (ADVOGADO(A))

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA (ADVOGADO(A))

LUCIMAR VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1000570-82.2016.8.11.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de lei. Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o(a) advogado(a) da parte 

autora para em quinze dias impugná-la. Sinop-MT, 30 de agosto de 2018 

Clarice Janete da Fonseca Oliveira (gestora judiciária)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 107698 Nr: 137-42.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO MAURICIO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:248505/SP, JOSÉ MARTINS - OAB:SP 84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para manifestar em cinco dias sobre certidão do oficial 

de justiça de fls. 97: "Certifico e dou fé, eu, ERONI DA LUZ, Oficial de 

Justiça, que em cumprimento ao respeitável mandado do Meritíssimo Juiz 

de Direito da Quarta Vara Cível desta Comarca de Sinop/MT, e, extraído 

dos autos de número 137-42.2009.811.0015, MNADADO DE EXECUÇÃO, 
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em que BANCO FINASA move em desfavor de TIAGO MAURÍCIO 

RODRIGUES DOS SANTOS. Diligenciei ao endereço fornecido no r. 

mandado, onde verifiquei junto ao departamento pessoal da empresa 

ARTENORTE, onde obtive a informação de que o REQUERIDO não mais 

trabalha naquela empresa, razão pela qual restou inexitosa a tentativa de 

cumprimento do r. mandado. Ante o exposto, DEIXEI de dar cabal 

cumprimento ao mandado e o devolvo em cartório para os devidos fins. O 

referido é verdade e dou fé."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 223154 Nr: 1517-90.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO ROBERTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, BMB 

MODE CENTER INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. (FABRICA DE 

SOLUÇÕES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12454, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:7.003-E

 INTIMAÇÃO do AUTOR do despacho de fl. 269: "VISTOS EM CORREIÇÃO

Intime-se a parte autora para se manifestar sobre a petição de fls. 

265/267, em 05 (cinco) dias. No mais, cumpra-se a decisão de fls. 

253/262. Intime-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 186838 Nr: 8047-81.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELMO RAGNINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:42.277/PR

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO o 

AUTOR para em quinze dias manifestar sobre impugnação ao cumprimento 

de sentença de fls. 69 a 72.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 186713 Nr: 7921-31.2013.811.0015

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUCIANO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 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. 52 a 55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 165090 Nr: 23-98.2012.811.0015

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIELMA DE JESUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS 

- OAB:15995/MT, KEOMAR GONÇALVES - OAB:15113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSÂNGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A/MT

 INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para em cinco dias informar o NÚMERO 

DO BANCO, para posterior expedição do alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 254351 Nr: 386-46.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIO FERREIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON CRISTÓVÃO ROCHA - 

OAB:17811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo o autor pessoalmente, para, em cinco 

dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 179331 Nr: 95-51.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, Thiago de Siqueira Batista Macedo - 

OAB:OAB/MT.17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial 

de Justiça, para o cumprimento do Mandado na RUA DAS 

CASTANHEIRAS, 1001, SETOR COMERCIAL, EM SINOP-MT, devendo a 

referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de 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.: 222008 Nr: 859-66.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECILIA ANA DE PAULA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo o autor pessoalmente, para, em cinco 

dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 274779 Nr: 12958-34.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AYMORÉ CRÉDITO,FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO APRIGIO DE MELO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CRISTINA 

PAPAFILIPAKIS GRAZIANO - OAB:OAB/SP 133.127, ANDREA ABDO 

ASSIM - OAB:OAB/SP 203.024, ANDREA PEREIRA DO NASCIMENTO - 

OAB:218.978, ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - OAB:MT/9948-A, 

JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O, JAYME FERREIRA DA 

FONSECA NETO - OAB:270.628 SP, LUANA MARIA DE SOUSA GIOIELLI 

- OAB:OAB/SP 343.135, MÁRCIA REGINA OLHIER DA SILVEIRA - 

OAB:175.044/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial 

de Justiça,no valor de R$84,00 para o cumprimento do Mandado nos 

endereços localizados (fl. 71), devendo a referida importância ser paga na 

forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a 

seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Just iça do Estado do Mato Grosso (www.t jmt . jus.br : 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 184423 Nr: 5496-31.2013.811.0015

 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: FRANCISCO BARROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MÔNICA BRITEZ - 

OAB:19.528/O, MARCO AURÉLIO FAGUNDES - OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, MARCOS VINÍCIOS LUCCA 

BOLIGON - OAB:OAB/MT 12.099-B

 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. 120 a 140.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 271268 Nr: 10606-06.2016.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:MT-16.500-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias manifestar sobre 

embargos monitórios de fls. 36 a 46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 190314 Nr: 11766-71.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER OLIVEIRA BORGES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDO ROSO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONISETE PABLO SOUZA - 

OAB:OAB/MT 15.083-0, MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA - 

OAB:MT 15.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT, VITOR MENDES NUNES FILHO - 

OAB:14037/MT

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 198 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 para manifestar em cinco dias 

sobre referidos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 259287 Nr: 3258-34.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇO PRONTO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALCON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o(a/s) 

executado(a/s) efetuasse(m) o pagamento do débito, bem como sem que 

embargasse(m) a presente ação, mesmo citado(a/s) pessoalmente (fls. 60 

e 71).

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO 

o/a(s) EXEQUENTE(s) para em cinco dias juntar cálculo atualizado do 

débito, bem como, para, querendo, indicar bens passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 43409 Nr: 8208-09.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA SOCREPPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENSOU WOODY INDRUSTRIAL E COMERCIAL 

DE MADEIREIRA LTDA - ME, JOSERLEI DE SOUZA, IVANIA BENEDIT 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR FERREIRA 

NASCIMENTO - OAB:128684/SP

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo o autor pessoalmente, para, em cinco 

dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 233026 Nr: 7466-95.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NILZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE DE ALMEIDA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA A. FERRACIOLLI - 

OAB:OAB/MT 17.781, FABRÍCIO ALMEIDA FERRACIOLLI - OAB:18.563 

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(s) 

carta(s) foi(ram) devolvida(s)(fls. 37 e verso).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 169636 Nr: 4678-16.2012.811.0015

 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: PETRO RIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZATIX TECNOLOGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto Tortoro 

Júnior - OAB:247.319

 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. 152 a 160.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 198973 Nr: 1792-73.2014.811.0015

 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: EDENÉIA BONATTO DOS SANTOS, VICTOR HUGO 

BONATTO DOS SANTOS, GABRIELLY BONATTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNADO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/14.992-A

 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. 270 a 277.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 127884 Nr: 7098-62.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO NORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT, LEONARDO DIAS FERREIRA - OAB:9073-B/MT

 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE para em cinco dias manifestar, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 108788 Nr: 1127-33.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOLMIRA RISSARDI FLISSAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONETE PATENE SAMPAIO DE ARAÚJO, 

RICARDO HONORIO DE ARAÚJO SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT, SILVIA HELENA SCHIMIDT - OAB:12.639

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o executado 

efetuasse o pagamento do débito, embora devidamente intimado, por seu 

Advogado, da decisão de fl. 127.

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

EXEQUENTE para em cinco dias juntar cálculo atualizado do débito, 

inclusive com a multa de 10%, bem como para, querendo, indicar bens 

passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 112117 Nr: 4436-62.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA, SILCA MENDES 

MIRO BABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO SPEROTTO, VALDIRA SPEROTTO, 

DANIEL SPEROTTO, ELIGO KOOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:25225/MG, SILCA MENDES MIRO BABO - OAB:OAB/MG 

76.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:122800/SP

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo os autores 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.: 185099 Nr: 6207-36.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRE SOCREPPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI PEREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o executado 

efetuasse o pagamento do débito, embora devidamente intimado.

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

EXEQUENTE para em cinco dias juntar cálculo atualizado do débito, 

inclusive com a multa de 10%, bem como para, querendo, indicar bens 

passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 63567 Nr: 3265-12.2005.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA, ALCIDES LUIZ 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO DOS INGÁS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:MT-5447, MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:OAB/3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 INTIMAÇÃO da parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito, tendo 

em vista que decorreu o prazo de suspensão determinado na decisão de 

19/12/2016 de fl. 147.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 62989 Nr: 2665-88.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da EXEQUENTE para em cinco dias recolher uma 

autenticação, para posterior expedição do mandado de baixa da penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 187423 Nr: 8665-26.2013.811.0015

 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): DENILSON BARBOSA DIAS

 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 e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo o autor pessoalmente, para, em cinco 

dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 209149 Nr: 10318-29.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ESPRENDOR -ME, FLAVIO 

ESPRENDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/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,no valor de R$126,00 para o cumprimento do Mandado nos 

endereços de fls. 59/60, devendo a referida importância ser paga na 

forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a 

seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Just iça do Estado do Mato Grosso (www.t jmt . jus.br : 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 80955 Nr: 9273-68.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAR MONTES DE BRITO ME, JOCIMAR 

MONTES DE BRITO

 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 e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o(a/s) 

executado(a/s) efetuasse(m) o pagamento do débito, bem como sem que 

embargasse(m) a presente ação, mesmo citado(a/s) pessoalmente (fls. 

169/170).

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO 

o/a(s) EXEQUENTE(s) para em cinco dias juntar cálculo atualizado do 

débito, bem como, para, querendo, indicar bens passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 179809 Nr: 602-12.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE EDIELE ARAUJO SILVA, DIOGO 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do EXEQUENTE para em cinco dias recolher uma autenticação, 

para posterior expedição do mandado para baixa da averbação da 

penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 153579 Nr: 1628-16.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias enviar o resumo da 

petição inicial (padrão word) via e-mail snp.4civel@tjmt.jus.br, para 

expedição do edital de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 171642 Nr: 6944-73.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ BRUNO CORREA DA SILVA - CIA DA 

INFORMÁTICA, ANDRE BRUNO CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o(a/s) 

executado(a/s) efetuasse(m) o pagamento do débito, bem como sem que 

embargasse(m) a presente ação, mesmo citado(a/s) pessoalmente (fls. 

85/86).

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO 

o/a(s) EXEQUENTE(s) para em cinco dias juntar cálculo atualizado do 

débito, bem como, para, querendo, indicar bens passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 258209 Nr: 2620-98.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINE PEREIRA SOARES

 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 manifestar em cinco dias sobre certidão do oficial 

de justiça de fls. 74:"Certifico e dou fé, eu, ERONI DA LUZ, Oficial de 

Justiça, que em cumprimento ao respeitável mandado da Meritíssima Juíza 

de Direito da Quarta Vara Cível desta Comarca de Sinop/MT, diligenciei ao 

endereço constante no mandado, sito na Rua Tancredo Neves, Quadra 

12, Lote 07, Bairro Jardim Itália, Sinop/MT, onde verifiquei que a 

REQUERIDA é pessoa desconhecida, conforme informação prestada pela 

atual moradora, Senhora Juliana Torres.

Ante o exposto, DEIXEI de dar cabal cumprimento o mandado e o devolvo 

em cartório para os devidos fins. O referido é verdade e damos fé."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 111077 Nr: 3384-31.2009.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA HELENA SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMANO REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6812-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para manifestar em dez dias, tendo em 

vista que a sentença transitou em julgado, sob pena de arquivamento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 117924 Nr: 10222-87.2009.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACI NARDI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES FRANCESCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA QUARTA VARA

CÓDIGO 117924 §!,p9¨

EDITAL DE CITAÇÃO

 AÇÃO MONITÓRIA

PRAZO: 30 (trinta) DIAS

AUTOS N.º 10222-87.2009.811.0015

 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: JACI NARDI

PARTE RÉ: MARIA DE LOURDES FRANCESCHINI

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida 

pela parte autora, consistente no pagamento do débito no valor de R$ 

10.158.16. Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos 

monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas. 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.

RESUMO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: JACI NARDI vem propor 

AÇÃO MONITÓRIA contra AMRIA DE LOURDES FRANCESCHINI, brasileira, 

casada, empresária, CPF 806.387.409-91. DOS FATOS: O autor é credor 

da demandada da importância de R$10.158,16, representados pelo 

pré-datado, sacado contra oBanco HSBC BAMERINDUS S/A - ag. 0032-7, 

conta corrente 52725-9, cheque nº 596027-4, que foi devolvido com a 

alínea "21" (cheque sustado), por desacordo comercial, quando não 

houve qualquer desacordo e sim, oposição ao pagamento, inadimplência 

da demanda."

DESPACHO/DECISÃO: Cite-se, por edital, a requerida MARIA DE LOURDES 

FRANCESCHINI, com prazo de 30 (trinta dias), nos termos da decisão de 

fls. 21. Decorrido o prazo de resposta e não havendo apresentação de 

contestação, fica desde já nomeado como curador especial (art. 72, II, do 

CPC), o Defensor Público desta Comarca, que deverá obter vista dos 

autos para se manifestar, no prazo legal. Apresentada a defesa, intime-se 

a parte autora para que manifeste-se nos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se.

Sinop - MT, 30 de agosto de 2018.

Clarice Janete da Fonseca Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 82418 Nr: 10682-79.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONI MADEIRAS LTDA., ANTONIO GRANDO, 

ARIBERTO LUIZ GRANDO

 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 manifestar em cinco dias sobre certidão do oficial 

de justiça de fls. 210:"Certifico, Eu, NILZETE DOS SANTOS, Oficial de 

Justiça, em cumprimento ao respeitável mandado, diligenciei na Rua das 

Margaridas, n. 544, Bairro: Jd. Imperial, Cidade: Sinop/MT, local onde, NÃO 

FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO DOS EXECUTADOS: TONI 

MADEIRAS LTDA E ARIBERTO LUIZ GRANDO, em virtude de não 

encontrá-los, no endereço fui atendida pela Sra. Andriele Mendonça, a 

qual me informou que reside nesse endereço há seis meses e que não 

conhece a Empresa Requerida e nem o Sr. Ariberto Luiz Grando, que esse 

Imóvel pertence a Sra. Jurema Lourdes Zanatta e que foi locado pelo seu 

pai Sr. Antônio Vitorino Dias. Diante do exposto, devolvo o r. mandado em 

Cartório, para as devidas providências. O referido é verdade e dou fé."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 213643 Nr: 13913-36.2014.811.0015

 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: ANDRÉ TOSHIO MORITA, MARLI MARIA MENZEL 

MORITA, MILENA MENZEL MORITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL MENZEL MORITA - 

OAB:14744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE FREITAS PICCININI 

- OAB:MT/15.664-B, VIVIAN ROSSI M. DA COSTA - OAB:OAB/MT 

11.366

 INTIMAÇÃO dos AUTORES para em cinco dias manifestar, face ao 

trânsito em julgado da sentença.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 193067 Nr: 14801-39.2013.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PADMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE EVELLIN MARCON - 

FASIP (Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE 

FACCIO FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 CERTIFICO, que em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho estes autos para proceder 

a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) da parteRequerida para que 

providencie o comparecimento da Ré, Soaraia Oliveira Borba, perante este 

Juízo e respectiva escrivania, para retirar o Formal de Partilha expedido 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 202248 Nr: 4707-95.2014.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENIR LINO MARQUES MICHEL, EDER DE AMARAL 

MICHEL, ROBSON LUIZ MICHEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR HELIO MICHEL - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DHIONNE MOURA GERALDO DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 22.498, ESTEVAN M. S. CONTINI - OAB:OAB/ MT 

13.894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho estes autos para proceder 

a INTIMAÇÃO do(a)Advogado: Dr. Dhionne Moura Geraldo da Silva, a 

devolver os autos em cartório, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

da lei. (Art. 234, § 2º do CPC: Se, intimado, o advogado não devolver os 

autos no prazo de 3 (três) dias, perderá o direito à vista fora de cartório e 

incorrerá em multa correspondente à metade do salário-mínimo).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 12690 Nr: 2408-39.2000.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI PETRAZZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONEI PETRAZZINI (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:11316-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho estes autos para proceder 

a INTIMAÇÃO do(a) Advogado: Dr. Wilson Claudio da Silva), a devolver os 

autos em cartório, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas da lei. (Art. 

234, § 2º do CPC: Se, intimado, o advogado não devolver os autos no 

prazo de 3 (três) dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá 

em multa correspondente à metade do salário-mínimo).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 106927 Nr: 14213-08.2008.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA LEÃO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO AGRICIO DE OLIVEIRA (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA ZAMBIASI - 

OAB:14.471-A, Paula Dall Pizzol Moreira - OAB:20351-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho estes autos para proceder 

a INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a): Dr.ª Paula Dall Pizzol Moreira ), a 

devolver os autos em cartório, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

da lei. (Art. 234, § 2º do CPC: Se, intimado, o advogado não devolver os 

autos no prazo de 3 (três) dias, perderá o direito à vista fora de cartório e 

incorrerá em multa correspondente à metade do salário-mínimo).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 310069 Nr: 14673-77.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDOB, RDOB, RGDO, EDOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O, FERNANDO MASCARELLO - 

OAB:11726/MT, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALTON VITAL PEREIRA - 

OAB:MT - 22371/O

 Certifico que, nos termos do art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ, 

que encaminho estes autos para proceder a INTIMAÇÃO 

do(,s)Advogado(a,s) da Parte Autora para manifestar(em)-se quanto à 

impugnação juntada às fls. 70/188 destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 229032 Nr: 5048-87.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEDO, NG, JBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA BALBINOT 

KRAUSPENHAR - OAB:15824/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ, 

encaminho estes autos para proceder a INTIMAÇÃO do(a,s) 

Advogado(a,s) da Parte Autora para juntar a estes autos, cópia da 

Certidão de Nascimento do adolescente/Autor, no prazo legal, para 

expedição do mandado de averbação determinado nos autos, em 

conformidade com a r. sentença de fls. 41/42.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 269361 Nr: 9383-18.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDV, JVDVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MORTELARO LOPES 

LOURENÇO - OAB:23555/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Certifico, para os efeitos de direito, que decorreu o prazo legal sem que o 

executado efetuasse o pagamento do débito executado nos moldes do art. 

528 do CPC, comprovasse o seu pagamento ou justificasse a 

impossibilidade de fazê-lo, mesmo citado pessoalmente conforme certidão 

de fls. 128/129. Ante ao exposto e, em cumprimento ao item 03 da decisão 

de fl. 38, encaminho estes autos proceder a intimação do(a) Advogado(a) 

da parte autora para manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 203684 Nr: 5925-61.2014.811.0015

 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: VCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FERNANDA ALVES 

SANTOS (DEFENSORIA PÚBLICA-ALAGOAS) - OAB:

 Certifico, para os efeitos de direito, que em cumprimento ao artigo 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho 

estes autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO do(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora para que adote as providências 

necessárias no sentido de que esta (a parte autora) compareça, perante 

este Juízo e respectiva escrivania, para assinar o Termo de Guarda 

expedido nestes autos, em conformidade com a r. sentença de fls. 

162/verso

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 163379 Nr: 11276-20.2011.811.0015

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA CORREA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CORREA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELLY SILVA FERRAZ 

FRIEDRICH - OAB:17.121 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 11276-20.2011.811.0015 - Código 163379

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: EDNA CORREA RODRIGUES

PARTE RÉQUERIDA: MARCIO CORREA RODRIGUES

NOTIFICANDO(S): TERCEIRO(S) E INTERESSADO(S)

CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA CURATELA: Decretada a 

Interdição de MARCIO CORREA RODRIGUES, declarando sua incapacidade 

civil de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 3º, 

inciso II, do Código Civil, nomeando como seu(a) curador(a) EDNA 

CORREA RODRIGUES.

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS do teor da r. 

SENTENÇA proferida(o) pelo juízo, a seguir transcrita, nos autos de 

Interdição supramencionados.

 SENTENÇA: Vistos em correição permanente. EDNA CORREA 

RODRIGUES ingressou com a presente AÇÃO DE INTERDIÇÃO com pedido 

de tutela antecipada de MARCIO CORREA RODRIGUES, alegando, em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 557 de 687



síntese, que o interditando é seu irmão, o qual apresenta distúrbios 

mentais desde a infância, estando impossibilitado de exercer os atos da 

vida civil. Assim, requer a decretação da interdição, com sua nomeação 

como curadora. Com a inicial vieram os documentos de fls. 12/19. 

Recebida a inicial, foi determinada a realização de estudo psicossocial, 

bem como designada audiência de interrogatório (fl. 20). Na audiência de 

interrogatório, o interditando respondeu aos questionamentos. Na 

sequência, foi nomeado perito para realização do laudo e indicado 

quesitos pelo juízo, bem como nomeado curador especial ao interditando e 

concedido prazo para impugnação. A parte autora e o Ministério Público 

dispensaram quesitos (fl. 23/24). A curadora especial apresentou 

impugnação (fl. 28). Às fls. 40/41 aportou aos autos laudo pericial. À fl. 

67/67 a requerente foi nomeada curadora provisória do interditando, bem 

como determinada a realização de estudo psicossocial e, ainda, a 

solicitação ao CRI e CIRETRAN locais acerca da existência de bens em 

nome do interditando. A CIRETRAN informou a inexistência registro em 

nome do interditando (fls. 71/74) e o Cartório de Registro de Imóveis 

indicou a inexistência de bens imóveis (fl. 76). O relatório do estudo 

psicossocial aportou às fls. 78/79. A autora reiterou os pedidos iniciais 

(fls. 81 e 87). O Ministério Público manifestou-se pela submissão de Marcio 

Correa Rodrigues à curatela, com a nomeação da requerente como 

curadora (fls. 89/90v). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito 

dispensa maior dilação probatória, sendo desnecessária a realização da 

audiência de instrução e julgamento, uma vez que a prova pericial 

produzida nos autos é suficiente para a apreciação do pedido inicial, 

razão pela qual, passo ao julgamento do feito no estado em que se 

encontra. A interdição constitui-se em instituto jurídico que visa a proteção 

das pessoas incapazes, bem como de seu patrimônio, de eventuais 

prejuízos, com a nomeação de curador que atuará substituindo ou 

completando a vontade do interditando, conforme os limites da curatela. 

Ensina a nobre Maria Helena Diniz: “A interdição é uma medida de proteção 

consistente em declarar, o poder judiciário, que em determinada pessoa 

não se verifica o pressuposto da plena capacidade para prover seus 

próprios negócios, falha que a inibe da prática dos atos da vida civil.” 

(DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 20ª edição. São Paulo: 

Saraiva, 2004. Vol. 01. Pág. 164). Ocorre que, com a entrada em vigor da 

Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência houve a 

revogação da previsão legal de incapacidade civil absoluta decorrente de 

deficiência mental ou física. Confira-se a nova redação do artigo 4º do 

Código Civil (com redação dada pela Lei nº 13.146/2015): “Art. 4º São 

incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (...) III 

- aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade;” Outrossim, dispõe o artigo 4º da Lei nº 13.146/2015: “Art. 4º 

Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com 

as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.” Por 

sua vez, o artigo 84 do referido Estatuto estabelece que “a pessoa com 

deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal 

em igualdade de condições com as demais pessoas.”. Por outro lado, o 

novo Diploma Legal prevê também que, “quando necessário, a pessoa 

com deficiência será submetida à curatela” (§ 1º, art. 84, Lei nº 

13.146/2015), a qual se constitui em medida protetiva extraordinária, 

proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará 

o menor tempo possível (§ 3º, art. 84, Lei nº 13.146/2015). Assim, da 

análise do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), 

verifica-se que o legislador, em homenagem ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, pretendeu que a pessoa com deficiência deixe de ser 

taxada como incapaz, para ser considerada – em uma perspectiva 

constitucional isonômica – dotada de plena capacidade legal, ainda que 

haja a necessidade de adoção de institutos assistenciais específicos, 

como a tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a curatela, 

para a prática de atos na vida civil. Confirmando tal tese, temos o artigo 

747 e seguintes do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) 

que estabelece o instituto da interdição. Com efeito, o artigo 755 do Código 

de Processo Civil preceitua que ao decretar a interdição, o juiz nomeará 

curador e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o 

desenvolvimento mental do interdito (I) e, considerará as características 

pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, 

vontades e preferências (II). Desse modo, na análise do caso concreto 

cabe ao magistrado verificar se é o caso de aplicação da medida 

extraordinária, limitando a capacidade do sujeito para a prática de certos 

atos de acordo com seu estado e desenvolvimento mental, observando-se 

suas características pessoais. No presente caso, o laudo de fls. 40/41 

atestou que Marcio Correa Rodrigues é portador de retardo mental 

moderado, transtorno permanente, compatível com o CID F71.0, o que a 

impossibilita de reger os autos de sua própria pessoa e administrar seus 

bens. Consta, ainda, que o interditando necessita de cuidados de outra 

pessoa de forma total e permanente. Cabe salientar que o laudo pericial foi 

realizado por médico especialista nomeada por este juízo. Ademais, o 

laudo de fl. 25 corrobora as alegações iniciais, indicando que o 

interditando é incapaz de gerir sua vida. Ainda, confirmando a 

incapacidade civil do interditando, em audiência de interrogatório ele 

respondeu às perguntas de forma singela, gesticulando em sua maioria as 

respostas e outras não soube responder (fl. 23/24). Destarte, as provas 

contidas nos autos indicam que o interditando não tem condições mínimas 

de gerir seus próprios atos. Tal situação, portanto, justifica sua submissão 

aos termos da curatela, havendo a necessidade de ser reconhecida a 

incapacidade do interditando para a prática dos atos da vida civil, visto 

que o laudo pericial concluiu que o mesmo é desprovido de capacidade de 

fato, sendo aplicável o disposto no artigo 1.767 do Código Civil. Com 

relação ao rol de legitimados para o ajuizamento de pedido de interdição e 

respectiva nomeação para curador dispõem os artigos 747, incisos I a IV e 

755, inciso I e § 1º, ambos do Código de Processo Civil: “Art. 747. A 

interdição pode ser promovida: I - pelo cônjuge ou companheiro; II - pelos 

parentes ou tutores; III - pelo representante da entidade em que se 

encontra abrigado o interditando; IV - pelo Ministério Público.” “Art. 755. Na 

sentença que decretar a interdição, o juiz: I - nomeará curador, que 

poderá ser o requerente da interdição, (...); (...) § 1º A curatela deve ser 

atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado.” No 

presente caso, a requerente é irmã do interditando (fl. 14 e 96), portanto, 

possui legitimidade para pedir a interdição e ser nomeada curadora, nos 

termos dos supracitados dispositivos legais. Por fim, com relação a 

eventuais bens em nome do interditando, impende consignar que o Código 

de Processo Civil não mais prevê a constituição de hipoteca legal, sendo 

que de acordo com o artigo 757 do Código de Processo Civil, “a autoridade 

do curador estende-se à pessoa e aos bens do incapaz que se encontrar 

sob a guarda e a responsabilidade do curatelado ao tempo da interdição”. 

Desse modo, considerando que a curadora não poderá alienar ou onerar 

bem de qualquer natureza pertencente ou que venha a pertencer ao 

curatelado sem autorização judicial e que os valores porventura recebidos 

de entidade previdenciária ou em decorrência dos rendimentos de seus 

bens deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no 

bem-estar do curatelado (CC, art. 1.774 C/C arts. 1.748 e 1.749), dispenso 

a prestação de contas. Ante o exposto, com fundamento no artigo 4º, 

inciso III, do Código Civil e, artigo 747 e seguintes do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, DECRETO 

A INTERDIÇÃO de MARCIO CORREA RODRIGUES, devidamente qualificado 

nos autos, declarando sua incapacidade civil para a prática de atos 

patrimoniais, negociais e da vida civil, nomeando como sua curadora Edna 

Correa Rodrigues, que deverá prestar compromisso de bem e fielmente 

exercer o cargo. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do Código de Processo Civil 

e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro 

Civil e publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Sem custas. Sem condenação em 

honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se mandado ao Cartório de 

Registro de Pessoas competente para averbação e inscrição da 

interdição, bem como termo de curatela definitiva. Após o compromisso, 

cientifique-se o(a) curador(a) de que alguns atos só poderão ser 

praticados com autorização deste juízo (art. 1.774 c/c arts. 1.748 e 1.749, 

do CC). Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

OBSERVAÇÃO: 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, 

Elair Fatima Veiga da Fonseca Florentino, Gestora Judiciária, que conferi e 

assino.

 Sinop - MT, 29 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 175320 Nr: 10906-07.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: VZ, LAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clovis Alexandre Stasiak Neris 

- OAB:16935/MT, LUIS CARLOS CORTES - OAB:17.750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Certifico, para os efeitos de direito, que em cumprimento ao artigo 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho 

estes autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO do(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora para que adote as providências 

necessárias no sentido de que esta (a parte autora) compareça, perante 

este Juízo e respectiva escrivania, a fim de retirar o Termo de Guarda 

expedido nestes autos, em conformidade com a r. sentença de fls. 

162/verso

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005657-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS RIBEIRO MOTA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE EDUARDO FERREIRA FERNANDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1005657-48.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 693.190,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[AMBIENTAL]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): ALEXANDRE EDUARDO 

FERREIRA FERNANDES Parte Ré: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID. 14740388, 

conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 30 de agosto de 

2018. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004091-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

SELMA DE FATIMA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Roberta Benguella Vilhegas (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1004091-64.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 220.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ERRO MÉDICO, ERRO MÉDICO, ERRO MÉDICO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SELMA DE FATIMA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, 

ROBERTA BENGUELLA VILHEGAS O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

SINOP , 30 de agosto de 2018. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA 

GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (65) 

35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001429-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA VIEIRA MARTINS (AUTOR(A))

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1001429-30.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): 

MARIA LUIZA VIEIRA MARTINS Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme 

despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 30 de agosto de 2018. Atenciosamente, 

CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - 

TELEFONE: (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006371-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI (EXEQUENTE)

EDNALDO COLLI (ADVOGADO(A))

ANDREIA DE FREITAS COLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1006371-08.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: ANDREIA DE FREITAS COLLI EXECUTADO: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos etc. I – Trata-se de EXECUÇÃO 

de TÍTULO JUDICIAL, representada pelas CERTIDÕES de URH – Unidade 

Referencial de Honorários, nos termos do art. 515, inciso V, do CPC/2015; 

II – DETERMINO, inicialmente, caso ainda não apresentado, que a parte 

Exequente DEPOSITE em CARTÓRIO as ORIGINAIS das referidas 

CERTIDÕES, o que deverá ser CERTIFICADO; III – Após, INTIME-SE a 

FAZENDA PÚ-BLICA na pessoa do seu Representante Judicial para que 

apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos, em consonância com o disposto no art. 535 do 

CPC/2015; IV – Com o aporte da IMPUGNAÇÃO, INTIME-SE a parte 

EXEQUENTE para MANIFESTAR, no prazo de 15 (quinze) dias; V – Caso 

seja CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, 

os CÁLCULOS apresentados pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o 

quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, 

na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, 

em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO 

de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. IV - COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004311-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

TEREZINHA DALTOE LOEBENS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 
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1004311-62.2018.8.11.0015; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): 

TEREZINHA DALTOE LOEBENS Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme 

despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 30 de agosto de 2018. Atenciosamente, 

CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - 

TELEFONE: (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1007915-31.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CAUTELAR INOMINADA (183)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER, LIMINAR]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CLEONICE ELIAS Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO ÀS CONTESTAÇÕES IDs. 15055811 e 14697490, conforme 

despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 30 de agosto de 2018. Atenciosamente, 

CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 99485 Nr: 6498-12.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A, LUIZ OTÁVIO 

LOUREIRO DE CARVALHO, LÉLIA MARIA DE ARAÚJO VIEIRA, ALFREDO 

CLODOALDO DE OLIVEIRA NETO, WALDIR RIBEIRO DE OLIVEIRO JUNIOR, 

WLADEMIR PIPINO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Previdelli - 

OAB:MT-6071-A, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Diante do PETITÓRIO de fls. 45-46, DEFIRO, inicialmente, o pedido de 

intimação da parte Executada para ciência do valor atualizado do débito “e 

tomada de providências quanto ao acordo pretendido pela mesma, 

conforme noticiado na peça de fls. dos presentes autos” (fls. 46), ao que 

FIXO, para tanto, PRAZO de 15 (quinze) dias;

 II – Com o aporte, VISTA à parte EXEQUENTE para MANIFESTAÇÃO em 

igual prazo;

 III - Após, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 31794 Nr: 2378-96.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI JOSÉ CHIARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:Subprocurador-G

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIO ARAUJO SILVA - 

OAB:4876-B

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Diante da IMPUGNAÇÃO de fls. 98-104, 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.: 229631 Nr: 5395-23.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIELE MARQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – CERTIFIQUE-SE quanto a TEMPESTIVIDADE dos EMBARGOS de 

DECLARAÇÃO de fls. 59-61;

 II - DETERMINO a JUNTADA do referido DOCUMENTO que consta como 

LEMBRETE no Sistema Apolo;

III – Com o aporte, CONCLUSO.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 178571 Nr: 14421-50.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, abro vistas a Procuradora da parte Requerente, para 

que, no prazo de 05(cinco) dias, promova a assinatura do Contrato de 

Prestação de Serviços e Honorários Advocatícios, para posteriormente 

proceder ao levantamento da Requisição de Pequeno Valor.

Sinop-MT, 30 de agosto de 2018.

Rosangela de Lurdes Tello

 Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 283777 Nr: 18181-65.2016.811.0015

 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: ROZEMILDA LUIZ CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls 442/455, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte
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 Cod. Proc.: 260660 Nr: 4115-80.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE BARELLA SOUZA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE 

SANTA CARMEM - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON PAULO VARGAS - 

OAB:OAB/MT 15.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem produzir, 

especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, APÓS 

aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 

for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 218300 Nr: 17183-68.2014.811.0015

 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: ELCIO SIQUEIRA DA COSTA, DIOSLAINE LOPES DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, 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, haja vista o decurso do 

prazo, sem qualquer manifestação do Estado de Mato Grosso, 

devidamente citado (fl. 72/73).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 122888 Nr: 2057-17.2010.811.0015

 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: OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B, ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - 

OAB:4589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Gonçalo de Morães 

Filho - OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls 442/455, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 197902 Nr: 924-95.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO JOSÉ SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MT - DETRAN , 19ª CIRETRAN, DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:13920/MT

 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 92/98, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 205478 Nr: 7364-10.2014.811.0015

 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: MARCOS ANTONIO DA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls 98/119, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 179274 Nr: 31-41.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA TRIMARK LTDA., MARCELO KREIBICH, ACÁSSIA MARIA DE 

JESUS KREIBICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO DE MT, SUB-PROC. GERAL FISCAL) - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I - PROCESSO EM ORDEM;

 II - AGUARDE-SE ato e manifestação no PROCESSO EM APENSO.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 265968 Nr: 7064-77.2016.811.0015

 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: APR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDS-M, HSA-FDSCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:16126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19.753/O, 

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, 

PROCURADOR DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:, PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI 

- OAB:15884/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO. I – DECISÃO DE SANEAMENTO; II – SEM 

CONCILIAÇÃO; III – PARTES REPRESENTADAS; IV – Pelo REQUERIDO foi 

hasteada PRELIMINAR que seja APRECIADO em fase de SENTENÇA; V – 

Provas: Pelo REQUERENTE foram solicitadas provas PERICIAL e 

TESTEMUNHAL. Pelo REQUERIDO, Fundação de Saúde Comunitária de 

Sinop – Hospital Santo Antonio, foram postulados as provas 

TESTEMUNHAL e DOCUMENTAL e PERICIAL. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP 

foram solicitadas provas PERICIAL e TESTEMUNHAL. VI – Quanto à 

PROVA TESTEMUNHAL, JUSTIFICADA a PERTINÊNCIA da PROVA, 

DEFIRO-A, para tanto, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 

30/10/2018 às 14:00 hrs. (...) IX – Quanto a produção de PROVA 

DOCUMENTAL, que consistirá na apresentação pelo REQUERIDO quanto 

aos documentos “face aos documentos acostados aos autos, bem como, 

em face de que novos documentos poderão surgir para trazer mais uma 

vez a verdade dos fatos”, bem como a prova PERICIAL solicitada, 

INDEFIRO, pois nos termos do que dispõe o art. 370, do Código de 

Processo Civil, cabe ao Juiz, na condição de presidente do processo e 

destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou não da coleta de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 561 de 687



provas, não implicando cerceamento de defesa ou violação aos princípios 

do contraditório e ampla defesa, além de que, restou INJUSTIFICADA sua 

PERTINÊNCIA, diante dos laudos e prontuários médicos já apresentados. X 

- OS PONTOS CONTROVERTIDOS residem: a) existência dos danos, seus 

efeitos e, caso presentes, a extensão e valoração da indenização; b) 

apuração quanto a responsabilidade civil do Município. XI - DOU O FEITO 

COMO SANEADO; XII - Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 161612 Nr: 9208-97.2011.811.0015

 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: EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

TRIMARK LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Diante do PETITÓRIO de fls. 1005, a fim de não postergar ainda mais a 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DESTITUO a PERITA anteriormente 

NOMEADA (fls. 988-990), a qual DEVERÁ ser NOTIFICADA, ao que 

NOMEIO “EXPERT”, o Sr. CLEBER FURLANETTI, brasileiro, contador, com 

endereço na Rua das Aroeiras, 58, Setor Comercial, CEP 78550-238, 

S i n o p / M T ,  T e l e f o n e  6 6 - 3 5 1 1 - 5 8 0 0 ,  “ e - m a i l ” 

contato@cgfcontabilidade.com.br, o qual cumprirá escrupulosamente o 

encargo que lhe é acometido, INDEPENDENTEMENTE de TERMO DE 

COMPROMISSO (artigo 466 do CPC/2015);

II – No mais, ficam MANTIDAS as DELIBERAÇÕES contidas na DECISÃO de 

fls. 988-990;

 III – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 123715 Nr: 2928-47.2010.811.0015

 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: DINA MARIA BARBOSA

 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 – CUMPRA-SE o DESPACHO ANTERIOR.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 160328 Nr: 7709-78.2011.811.0015

 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: JOZENE PARTICHELLI BERGONCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LANOT HOLSBACH - 

OAB:OAB/MT 20.112-B, LUIZ SERGIO ROSSI - OAB:10.089-A-MT, 

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI - OAB:10.914-B, SÉRGIO 

EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Reporto-me à DECISÃO de fls. 695-697 que nomeou o médico Dr. 

Ernani da Silva Lara Neto Castrillon para realização da perícia no Autor;

 II - Posteriormente, com o decurso do prazo, consta, em fls. 707, a 

impossibilidade de se realizar tal perícia;

 III – Assim, diante das ausências de respostas dos peritos nomeados 

anteriormente, a fim de não retardar ainda mais a prestação jurisdicional, 

NOMEIO, EM SUBSTITUIÇÃO DR. FÁBIO TADEU PANZA, endereço Rua 

Barata Ribeiro 490, cj 77, São Paulo – SP, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que ACEITE O ENCARGO de perito, a qual 

cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, 

INDEPENDENTEMENTE de TERMO DE COMPROMISSO (artigo 466 do CPC);

IV - Ficam MANTIDAS as demais cominações da referida decisão;

 V – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 261400 Nr: 4532-33.2016.811.0015

 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 Francelino do Cristo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA 

- OAB:6752-B/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. 134/146.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 124266 Nr: 3479-27.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUIA TRATORPEÇAS LTDA, WALDEMAR 

LEITE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento a decisão de fls., EXPEÇO INTIMAÇÃO AO 

Excepto para que se manifeste sobre os autos de Exceção de 

Incompetência, conforme determina o item 6.16.8.6 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 231697 Nr: 6653-68.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSMÉLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174/MT, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

18.201, MONIQUE KELLER C. OLIVEIRA - ESTAGIÁRIA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão da contestação 

apresentada em fls. 62/84.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 192234 Nr: 13894-64.2013.811.0015

 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: FRANCISCO DE ASSIS 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:

 CERTIFICO que em razão da apresentação de Embargos à Execução, e 

conforme autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Capítulo 2, seção 17, 

item 2.17.4-VI, e ainda de acordo com o ítem 6.16.26.43 – (Recebidos os 

Embargos, seja à execução, à arrematação ou adjudicação, o Gestor 

Judiciário, intimará o Exequente, independentemente de qualquer 

despacho, certificando-se, ainda, a sua tempestividade), sendo que 
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referidos embargos são tempestivos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 176481 Nr: 12181-88.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA SUELI DAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GABRIEL DAN LOPES - 

OAB:15678-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls 78/85, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 155681 Nr: 2907-37.2011.811.0015

 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: MARLIZE ROEHRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT, VANDERSON PAULI - OAB:MT - 13534 / O, 

VITOR MENDES NUNES FILHO - OAB:14037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls 178/187, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 163337 Nr: 11229-46.2011.811.0015

 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: INDÚSTRIA DE MADEIRAS EVERESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS RIBEIRO MOTA - 

OAB:10.491-B/MT

 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 

Requerente, em razão do recurso de Apelação adesivo de fls 141/151, o 

qual é TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 298415 Nr: 7427-30.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA DE MADEIRAS EVERESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO DE MT, SUB-PROC. GERAL FISCAL) - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS RIBEIRO MOTA - 

OAB:10.491-B/MT

 INTIME-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, REQUERER o 

que entender de DIREITO;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 208230 Nr: 9616-83.2014.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITH SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE FREITAS PICCININI - 

OAB:15664/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que o Estado de Mato Grosso, embora intimado através de 

remessa dos autos Procuradoria Geral do Estado, DEIXOU DE 

APRESENTAR RECURSO OU CONTRA RAZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇÃO APRESENTADO PELO MUNICÍPIO DE SINOP. Certifico, ainda, 

que o Município de Sinop foi intimado da decisão dos Embargos de fls. 

161-162.

Autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 56/2007-CGJ-MT, abro 

vistas ao Autor para, querendo, apresentar contra razões ao recurso de 

apelação de fls. 147-160.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 189931 Nr: 11381-26.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCILIA BORGES RAMALHO MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA MARCARI - 

OAB:MT/10.297-B, PAULA ZAPPAROLI CHELEGÃO - OAB:17071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Reporto-me à DECISÃO de fls. 178-180 que nomeou o médico Dra. 

ANA MARIA GONÇALVES para realização da perícia no Autor;

 II - Posteriormente, com o decurso do prazo, consta, em CERTIDÃO de fls. 

185, a impossibilidade de se realizar tal perícia;

 III - Nesta situação, a fim de não retardar ainda mais a prestação 

jurisdicional, NOMEIO, EM SUBSTITUIÇÃO o DR. FÁBIO TADEU PANZA, 

endereço Rua Barata Ribeiro 490, cj 77, São Paulo – SP, telefone (11) 

3237-3739, e-mail fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que, após a analise 

dos documentos possa aclarar as questões de fls. 178-180;

 IV - Ficam MANTIDAS as demais cominações da referida decisão;

 V – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 203360 Nr: 5669-21.2014.811.0015

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCILIA BORGES RAMALHO MOTA, JOSÉ 

ALDO SANTOS MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA MARCARI - 

OAB:, PAULA ZAPPAROLI CHELEGÃO - OAB:17071-B/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – TRASLADE-SE CÓPIA deste aos AUTOS PRINCIPAIS, 

CERTIFICANDO-SE.

II – CERTIFIQUE-SE o TRÂNSITO em JULGADO, ARQUIVE-SE com as 

cautelas de estilo.

Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 208230 Nr: 9616-83.2014.811.0015

 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: EDITH SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE FREITAS PICCININI - 

OAB:15664/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

CERTIFICO que o Estado de Mato Grosso, embora intimado através de 

remessa dos autos Procuradoria Geral do Estado, DEIXOU DE 

APRESENTAR RECURSO OU CONTRA RAZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇÃO APRESENTADO PELO MUNICÍPIO DE SINOP. Certifico, ainda, 

que o Município de Sinop foi intimado da decisão dos Embargos de fls. 

161-162.

Autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 56/2007-CGJ-MT, abro 

vistas ao Autor para, querendo, apresentar contra razões ao recurso de 

apelação de fls. 147-160.

O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 14 de junho de 2017.

 Yara Ap. Correa Reali

 Analista Judiciária- Mat. 21566

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 264858 Nr: 6440-28.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR PEREIRA FLORES ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA GONÇALVES 

PEREIRA NERVO - OAB:MT/5.368

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Diante do PETITÓRIO de fls. 21-22, INTIME-SE a parte EMBARGANTE 

para MANIFESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias;

 II – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 260870 Nr: 4218-87.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

PROCURADORA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CAVARGE JESUINO 

DOS SANTOS - OAB:242278

 Vistos etc.

I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pelo Poder Público contra a(s) 

parte(s) executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80).

II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 

6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir 

a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da LEF), 

consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora.

III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 

% (dez por cento) do valor da ação.

IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

Às providências.Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003120-50.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIVAL DOS SANTOS MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA KAROLINA RIBEIRO DE SOUZA MEDRADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1003120-50.2016.8.11.0015. REQUERENTE: LAURIVAL DOS SANTOS 

MORAIS REQUERIDO: ANA KAROLINA RIBEIRO DE SOUZA MEDRADO 

Vistos, etc. Considerando que o requerido não compareceu na audiência 

conciliatória por ausência de citação/intimação, DEFIRO o postulado de ID. 

14834404. À vista disso, DETERMINO: I - EXPEÇA-SE CARTA 

PRECATÓRIA de citação/intimação da parte requerida o qual deverá ser 

cumprida através de Oficial de Justiça, no endereço declinado nos autos 

(ID. 14834404), para comparecimento na audiência de conciliação já 

agendada por este Juízo (01/10/2018 às 08h15min), fazendo constar as 

advertências legais em caso de falta injustificada; II – Caso em que, 

infrutífera a diligência alhures, INTIME-SE o requerente a fim de que, no 

prazo de 05(cinco) dias, requeira o que entender de direito, sob pena de 

extinção; Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 29 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012426-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARCELO RIBEIRO ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012426-09.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO RIBEIRO ROSA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 13878750 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 30 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005696-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 11/10/2018 08:45. Quinta-feira, 30 de Agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000153-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 11/10/2018 09:00. Quinta-feira, 30 de Agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000153-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 11/10/2018 09:00. Quinta-feira, 30 de Agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES (REQUERENTE)

JOAO BATISTA ALVES (REQUERENTE)

JOAO PAULO FANHANI ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000251-46.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JOAO PAULO FANHANI 

ALVES, JOAO BATISTA ALVES REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu 

com o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de ID. 

14198461. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte 

Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo 

cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei 

n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento 

n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente 

impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 

10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que 

deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o 

prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente 

ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor 

do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 29 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005642-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO (ADVOGADO(A))

GEOVANI FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 24/09/2018 13:30. Quinta-feira, 30 de Agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013799-87.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

SELMA EDUARDO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 24/09/2018 14:30. Quinta-feira, 30 de Agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009471-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA BORGER COUTO - ME (REQUERENTE)

TALITA DE BARROS MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIA BRASIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente, 

intimo o Advogado da parte (s) Promovente (s) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, informe novo endereço da parte (s) Promovida (s) ou outro 

meio para citação, visto as tentativas infrutíferas de contato por telefone. 

No mesmo ato, intimo-o acerca da audiência de conciliação designada 

para 21/09/2018 às 10:30. Quarta-feira, 30 de agosto de 2018. Karine 

Danielle Rodrigues Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001045-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

ONECLEI DA CUNHA MACEDO (REQUERENTE)

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: 

1001045-04.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ONECLEI DA CUNHA MACEDO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - RECEBO O RECURSO INOMINADO; II 

- Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; III 

- Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício; IV - CERTIFIQUE-SE 

se já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995; V - Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 30 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007619-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE JOANELLA (ADVOGADO(A))

VALDENIR ROQUE PASSIG (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDERI ANTONIO DE MORAIS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007619-43.2017.8.11.0015. REQUERENTE: VALDENIR ROQUE PASSIG 

REQUERIDO: VALDERI ANTONIO DE MORAIS - ME Vistos, etc. I – 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença de ID. 12359105 e após, 

nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as 

cautelas e anotações necessárias. Às providências. Cumpra-se. SINOP, 

30 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8013214-35.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GALULA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ELI AMOROSO E SILVA - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO 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 ao valor 

depositado em juízo, no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo supra, sem 

manifestação desta, o que será certificado pela Secretaria deste Juízo, e 

após observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, será 

expedido o competente ALVARÁ nos termos da determinação constante 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011638-07.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES (ADVOGADO(A))

SOARES & AGUIAR SOARES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO FERREIRA PORTO (EXECUTADO)

BENEDITO FERREIRA PORTO JUNIOR (EXECUTADO)

BENEDITO FERREIRA PORTO JUNIOR 05056666181 (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010834-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA DE PAULA SANTOS (REQUERENTE)

EDILSON DEGE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1010834-27.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ÁGUA, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. REQUERENTE: KARINA DE PAULA SANTOS REQUERIDO: 

AGUAS DE SINOP S.A 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, salvo melhor 

juízo, a necessidade de dilação probatória: “O juiz julgará antecipadamente 

o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não 

houver necessidade de produção de outras provas.” Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em desfavor de ÁGUAS DE SINOP 

S/A. Em apertada síntese, alega que teve os serviços de fornecimento de 

água de sua residência indevidamente interrompidos no dia 17/08/2017, 

aproximadamente as 18:30 horas. Inicialmente, há que se esclarecer que 

as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor são 

perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. Ao se tratar de relação típica de 

consumo a ela é aplicável a legislação que a rege, a qual está condensada 

no Código de Defesa do Consumidor que estipula em seu art. 6º, inciso 

VIII, a possibilidade da inversão do ônus da prova quando houver 

verossimilhança da alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente. 

Cumpre observar que a reclamada é concessionária de serviços públicos 

respondendo objetivamente por danos causados aos seus usuários, 

devendo o reclamante demonstrar nexo causalidade e o dano, a propósito 

decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais: APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO 

- DESCARGA ELÉTRICA - DANO A NOTEBOOK - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO - NEXO CAUSAL E 

DANO - COMPROVAÇÃO - DANO MATERIAL - CARACTERIZAÇÃO. - A 

empresa pública prestadora de serviço público de energia, responde de 

forma objetiva pelos danos causados a seus usuários decorrentes do 

serviço por ela prestado nos, termos do disposto no art. 37, § 6ª da 

Constituição Federal. - Uma vez demonstrado que o autor teve seu 

notebook danificado em razão da inadequada prestação de serviço da ré, 

devida é a indenização pelo prejuízo que lhe foi causado.? (destacamos) 

(TJMG, Apelação Cível nº1.0105.06.181115-1/001, Relator: DÍDIMO 

INOCÊNCIO DE PAULA, Data da Publicação: 21/09/2007) Além da 

responsabilidade objetiva elencada na Carta da República, também é 

aplicável o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois é evidente a 

relação de consumo. Impondo a parte ré, portanto, responder pelos danos 

causados aos seus usuários, a não ser que comprove a inexistência do 

defeito, fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor. Sob esse 

prisma probatório, cumpre a ré provar fato impeditivo, modificativo e 

extintivo do direito do autor (art. 373, II, do Código de Processo Civil), o que 

não logrou êxito. A requerida pauta-se em alegar que não houve a 

suspensão do fornecimento de água na residência da reclamante. Em que 

pese isso, não comprova suas alegações. Assim, entendo que estão 

presente os requisitos da indenização por dano moral, em caso de 

responsabilidade objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou 

omissão por parte do agente, a existência de um dano causado a outrem 

e, por fim, a relação de causalidade entre esse dano e o fato imputável ao 

agente. Dessa feita, quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua 

análise é prescindível já que se está tratando de responsabilidade objetiva, 

bastando a prova do evento danoso e o nexo causal para que se afigure 

o dever de indenizar, conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: Na 

responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador 

do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de 

causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, 

surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não 

culposamente. Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese quanto à 

necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos concretos 

efetivamente sofridos pela parte autora. No tema, valiosas a 

considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria publicada sob o título 

"Reparação Civil por Danos Morais": "... danos morais são lesões sofridas 

pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos da sua 

personalidade, em razão de investidas injustas de outrem. São aqueles 

que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe 

constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações 

negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da Magistratura, 

p. 37). Registre-se também que já se tornou assente na jurisprudência, 

especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, que o dano 

moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido no REsp 

331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano 

moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ. 

(...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Cumpre colacionar as 

ementas que abaixo seguem transcritas: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA 

DECISÃO TERMINATIVA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. SÚMULA 42 DO 

TJPE. RECURSO DE AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SUSPENSÃO DE ENERGIA COM BASE EM FATURA JÁ QUITADA. 

CULPA EXCLUSIVA DA CONCESSIONÁRIA. MAJORAÇÃO DOS DANOS 

MORAIS ARBITRADOS EM 1º GRAU. RECURSO IMPROVIDO. I-Denota-se 

que o Agravado obteve seu serviço de energia elétrica indevidamente 

suspenso, pois efetivado com base em suposto inadimplemento de fatura 

quitada dois dias úteis antes do corte. Configurada a ilicitude da conduta 

da empresa concessionária e consequentemente o dever de indenizar. II- 

O atraso na quitação da contraprestação não tem o condão, de per si, 

legitimar o corte do fornecimento de energia pela empresa concessionária 

do serviço público. III- Valor da indenização majorado ante o efeito lesivo 

da conduta adotada, notadamente a suspensão de serviço essencial, a 

natureza e a extensão do dano, bem como as condições sociais e 

econômicas da vítima e do ofensor. IV- Recurso improvido (TJ-PE - AGR: 

3229423 PE , Relator: Bartolomeu Bueno, Data de Julgamento: 30/01/2014, 
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3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2014) RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO DE ENERGIA ELETRICA POR PERÍODO SUPERIOR A 48 

HORAS QUE RESULTOU NA PERDA DA PRODUÇÃO DE LEITE E CARNE 

BOVINA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS 

MATERIAIS DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS OCORRENTES. VALOR 

INDENIZATÓRIO CONFIRMADO. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71005550512 RS , Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da 

Silva, Data de Julgamento: 26/08/2015, Segunda Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/08/2015) Assim, à vista 

dos elementos probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de 

que a reclamante tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso 

mesmo ser indenizado, posto que teve o fornecimento de água 

interrompidos por 03 (três) vezes. 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. Destarte, considerando todas as circunstâncias que envolveram 

os fatos, tenho que a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), se não consegue 

reverter a situação da parte autora ao status quo ante, pelo menos lhe 

proporciona uma compensação pela dor sofrida. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

para CONDENAR a requerida a pagar a autora o valor 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 (artigo 

406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário 

Nacional), ambos a partir da prolação desta sentença e, via de 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem condenação ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da 

Lei n.º 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001721-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONALDO SEVERINO DOS REIS (REQUERENTE)

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011545-49.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FERNANDES (EXEQUENTE)

GABRIELA BALBINOT KRAUSPENHAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente CPF/CNPJ e 

os dados bancários para expedição de Alvará Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008057-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI (ADVOGADO(A))

LUCIANA DE BONA TSCHOPE (ADVOGADO(A))

RAFAEL FERNANDES GOBOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008057-69.2017.8.11.0015. REQUERENTE: RAFAEL FERNANDES GOBOR 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de ID. 12015451. Pois bem, havendo o 

cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se a extinção 

da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex 

positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte 

executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício 

Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso 

quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. Decorrido o 

prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser certificado pela 

Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto no art. 1º, 

parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do exequente. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se como 

MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 16 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012939-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIRILO BATISTELLA SOBRINHO (REQUERENTE)

TIAGO GALLAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012939-86.2016.8.11.0015. REQUERENTE: CIRILO BATISTELLA 

SOBRINHO REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. I. CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias. II. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; III. Efetuada a penhora e designada data, 

INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; IV. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). V. Desarquivem os autos 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 30 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008310-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DYCK (EXEQUENTE)

JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DALTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008310-23.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: HENRIQUE DYCK EXECUTADO: 

ANDRE DALTO Vistos, etc. I. CITE-SE a parte devedora, bem como, 

INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, 

para pagar o débito exequendo no prazo de 03 (três) dias. II. Decorrido o 

aludido prazo, certifique-se que não houve o pagamento do débito, e 

conforme parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE 

com a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado; III. Efetuada a 

penhora e designada data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à 
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respectiva audiência de conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 

51, inciso I, ambos da Lei 9.099/95; IV. Caso não localizado o devedor e 

bens penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 30 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008340-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO ELDORADO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008340-58.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO SOARES 

REQUERIDO: VIACAO ELDORADO LTDA Vistos, etc. I - Designe-se 

audiência de conciliação. II - Cite-se e intime-se a parte reclamada, bem 

como, intime-se o reclamante. III - 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). IV - 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. SINOP, 30 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002407-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

MOACIR FELIPE CAVALCANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAEL FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002407-41.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MOACIR FELIPE 

CAVALCANTE REQUERIDO: LAEL FERREIRA DOS SANTOS Vistos, etc. I - 

Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença. II – Se positiva a 

certidão, em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE a executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); III - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

da executada, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. VI - Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências. SINOP, 30 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007112-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE ABRAMOSKI FONSECA GOBOR (REQUERENTE)

LUCIANA DE BONA TSCHOPE (ADVOGADO(A))

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007112-82.2017.8.11.0015. REQUERENTE: GRACIELE ABRAMOSKI 

FONSECA GOBOR REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com 

o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de ID. 

11679152. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte 

Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo 

cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei 

n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento 

n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente 

impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 

10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que 

deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o 

prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente 

ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor 

do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 16 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008592-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERIM DE PAULA (ADVOGADO(A))

DIOGO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008592-61.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DIOGO DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: IUNI UNIC EDUCACIONAL 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, 30 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002660-63.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO MULLER (REQUERENTE)

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011136-05.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

VIEIRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

 

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.: 74163 Nr: 2551-18.2006.811.0015
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIR FORNAZARY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALOR CAPITALIZAÇÃO S/A, RICARDO 

FERREIRA DE SOUZA E SILVA, INACIO CHEVALIER JUNIOR, ARY CESAR 

GRACIOSO CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO RODEGUER NETO - 

OAB:60583/SP, JOSE EDUARDO VICTÓRIA - OAB:103160/SP

 Sendo assim, DEFIRO o pedido de DESCONSIDERAÇÃO da 

PERSONALIDADE JURÍDICA para atingir bens em nome dos sócios da 

empresa executada, passando os sócios indicados às fls. 171, a integrar 

o polo passivo da relação processual.Nesse diapasão, a fim de dar 

efetividade a presente “executio”, DEFIRO o pedido de penhora on-line via 

BACEN-JUD (fls. 164) nos termos do art. 835, inciso I, do CPC/15. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação.Caso se constate frutífera a 

penhora, intime-se os executados, podendo os mesmos apresentarem 

embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); Apresentada as defesas dos 

executados, CERTIFIQUE-SE, intimando o exequente para se manifestar 

em 15 (quinze) dias.Caso contrário, quedando-se inerte os executados, 

certifique-se e intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste, requerendo o que de direito.E ainda, na hipótese de 

restar infrutífera a penhora em contas do executado, INTIME-SE o 

exequente para que este se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito, conforme artigo 53, §4º da Lei 

n.º 9.099/95.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011577-83.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROCKENBACH (REQUERENTE)

LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011577-83.2015.8.11.0015. REQUERENTE: ROSANGELA ROCKENBACH 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Trata-se de CUMPRIMENTO de SENTENÇA 

movida em face da OI S/A. É cediço que a executada, juntamente com o 

grupo empresarial que integra, se encontra em RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

postulada em 20/06/2016 e deferida em 29/06/2016, pelo Juízo da 7º Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo 

nº. 0203711-65.2016.8.19.0001). Ademais, restou amplamente divulgada 

pelos meios de comunicação a recente HOMOLOGAÇÃO do plano de 

recuperação judicial APROVADO pelos credores do grupo empresarial, 

nos termos da DECISÃO publicada em 05/02/2018. Nesse interim, o plano 

de recuperação judicial apresenta a natureza de uma transação e, uma 

vez homologado, implica em NOVAÇÃO dos CRÉDITOS ANTERIORES ao 

PEDIDO (20/06/2016) – Lei nº 11.101/05, art. 59, “caput”. In casu, o crédito 

constituído na presente executio é POSTERIOR ao pedido de recuperação 

judicial (ID. 6159999) sendo assim, não está sujeito aos efeitos do plano 

de recuperação aprovado em Juízo. A par do exposto, a jurisprudência já 

se posicionou sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CASO 

CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. OI S/A. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PERANTE JUÍZO UNIVERSAL. 

IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM DATA 

POSTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES REALIZADA. POSSIBILIDADE DE 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTÓRIO PERANTE O JUÍZO CÍVEL. 

Agravo de instrumento provido. (Agravo de Instrumento Nº 70076932367, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente 

Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 25/04/2018). (TJ-RS - AI: 

70076932367 RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de 

Julgamento: 25/04/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 30/04/2018). Nesse mesmo viés, Fábio Ulhoa 

Coelho, ao comentar o artigo 49 da Lei de Falencias, afirma que: A 

recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo 

da impetração do benefício. Os credores cujos créditos se constituírem 

depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação 

judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. À vista disso, 

não estando o presente crédito condicionado ao plano de recuperação 

judicial da empresa executada, o PROSSEGUIMENTO do presente feito é 

MEDIDA que se IMPÕE. Sendo assim, DETERMINO: I – INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias confira profícuo 

prosseguimento ao feito executivo, requerendo, ao final, o que entender 

de direito, sob pena de preclusão; II - Após, com ou sem manifestação, 

façam-me os autos concluso para ulteriores deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 29 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009487-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PETRONIO PAGANINI (EXEQUENTE)

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JZF TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009487-56.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: SERGIO PETRONIO PAGANINI 

EXECUTADO: JZF TRANSPORTES LTDA - ME Vistos, etc. Dê início, 

compulsando os autos verifico que as partes resolveram 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 constato que referido acordo fora 

pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Ex positis, 

HOMOLOGO por sentença o acordo firmado entre as partes, para que 

produza os seus efeitos jurídicos e legais, com arrimo no que dispõe o 

artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 57 da Lei 

9.099/95, e via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

julgamento de mérito. Sem custas ou despesas processuais (artigo 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. Contudo a parte exequente informa o descumprimento do acordo 

firmado. (Id 13226778). Com efeito, DECIDO: 1. Em atenção ao pedido de 

início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado (a) 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a 

sentença 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. 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito. 3. Oportunamente, tornem os autos 

conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente 

decisão como MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA DE 

INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 30 

de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011327-21.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR (ADVOGADO(A))

SGARBI & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE CAETANO SIGNORI (EXECUTADO)

MARIA TEREZA JULIANI SIGNORI (EXECUTADO)

JOSE ROBERTO LEITE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 
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8011327-21.2013.8.11.0015. EXEQUENTE: SGARBI & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: MARIA TEREZA JULIANI SIGNORI, ESPOLIO DE CAETANO 

SIGNORI Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO JUDICIAL em face 

do ESPÓLIO DE CAETANO SIGNORI, em que o exequente pretende a 

penhora no rosto do autos no processo de Inventário sob o nº 

249-64.2016.811.0015 que tramita no Juízo da 5ª Vara Cível da comarca 

de Sinop-MT. Pois bem. Decido. De início, importa consignar que a morte do 

executado no decorrer do processo de execução enseja sua sucessão 

pelo espólio ou por seus herdeiros, que responderão nos limites da 

herança pela execução proposta contra o executado falecido, conforme 

estabelece o artigo 1.997 do Código Civil. Art. 1.997. A herança responde 

pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só 

respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na 

herança lhe coube. Nesse mesmo viés, o artigo 110 do Código de 

Processo Civil preceitua que “ocorrendo a morte de qualquer das partes, 

dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores [...]”. 

Contudo, cabe trazer à baila o que dispõe o artigo 642 do Código de 

Processo Civil, que em seu verbete dispõe: Art. 642. Antes da partilha, 

poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o 

pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. À vista disso e com espeque 

no dispositivo processual alhures, que a Jurisprudência pátria já 

consolidou entendimento de que é facultado ao CREDOR do ESPÓLIO, 

HABILITAR SEU CRÉDITO no inventário, razão pela qual, SOMENTE É 

POSSÍVEL o PROSSEGUIMENTO da EXECUÇÃO na hipótese de PENHORA 

DIRETA de BENS do ESPÓLIO quando tem por consequência a contração 

de dívidas pelo de cujus. No que tange ao pedido do exequente, no sentido 

de autorizar a penhora no rosto dos autos do inventário, o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça já emitiu parecer acerca de sua 

INADMISSIBILIDADE. Por oportuno, trago à colação a seguintes ementas: 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO 

AUTOR DA HERANÇA. PENHORA DIRETAMENTE SOBRE BENS DO 

ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. Decorre do art. 597 do CPC que o espólio 

responde pelas dívidas do falecido, determinação também contida no art. 

1.997 do CC, sendo induvidoso, portanto, que o patrimônio deixado pelo de 

cujus suportará esse encargo até o momento em que for realizada a 

partilha, quando então cada herdeiro responderá dentro das forças do 

que vier a receber. Em se tratando de dívida que foi contraída 

pessoalmente pelo autor da herança, pode a penhora ocorrer diretamente 

sobre os bens do espólio e não no rosto dos autos, na forma do que 

dispõe o art. 674 do CPC, o qual só terá aplicação na hipótese em que o 

devedor for um dos herdeiros. 2. Recurso especial provido. (Resp. n.0 

1318506 STJ/T3 Rel. Ministro MARCO AURÉRIO BELLIZZE – 18/11/2014). 

(destaque acrescido). Para arrematar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ENSINO PARTICULAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA 

NO ROSTO DOS AUTOS DO INVENTÁRIO DO ESPÓLIO EXECUTADO. 

INADMISSIBILIDADE. A penhora no rosto dos autos somente pode ser 

efetivada na hipótese em que o executado ostenta a qualidade de 

herdeiro, sendo inviável quando o executado é o próprio espólio, em razão 

de dívida contraída pelo “de cujus”. Decisão mantida. Recurso improvido. 

(Agravo de Instrumento Nº 70057402141, Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 

15/07/2014). (destaque acrescido). Sendo assim, não se pode olvidar que 

a autorização para se proceder à penhora no rosto dos autos do 

inventário é inviável, uma vez que a presente “executio” é em face do 

espólio, por condenação em obrigação de pagar, transitada em julgado. 

Nesse diapasão, caberá a parte exequente, se assim o quiser, manejar 

HABILITAÇÃO no processo de inventário, através de requerimento de 

CERTIDÃO DE CRÉDITO ou indicar bens do espólio passíveis de penhora, 

caso em que, apenas nessa última hipótese, prosseguirá a presente 

demanda. Dessa forma e diante de todo o exposto, INDEFIRO o postulado 

retro, ao passo que DETERMINO: I – INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito; II – Decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação do exequente, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 30 de agosto 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000548-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ (ADVOGADO(A))

S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINCE TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA. - ME (EXECUTADO)

FELIPE DA COSTA QUEIROZ (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000548-53.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: S.O.S. SEGURANCA 

ELETRONICA LTDA - ME EXECUTADO: LINCE TELECOM COMERCIO DE 

TELEFONIA LTDA. - ME Vistos, etc. Da análise dos autos, verifico que o 

executado, requer o parcelamento do montante objeto da presente 

execução de sentença. Instada a se manifestar a exequente demostra 

concordância ao parcelamento do débito remanescente, pugnando pela 

expedição do competente alvará para levantamento do valor de R$ 396,48, 

depositado em conta judicial, Id. 14828684. Pois bem, o pedido de 

parcelamento do débito exequendo fora realizado nos moldes do artigo 

916 do Novo Código de Processo Civil, sendo que, antes de qualquer outra 

digressão jurídica ressalto que este juízo comunga do entendimento que 

emana do E. Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, temos como possível o 

parcelamento, desde que, atendidos alguns requisitos, consoante julgado 

que abaixo colaciono: PROCESSO CIVIL.  RECURSO 

ESPECIAL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DO VALOR 

EXEQUENDO. APLICAÇÃO DO ART. 745-A DO CPC. POSSIBILIDADE. 

PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. ART. 475-R DO CPC. 

APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. HIPÓTESE DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO 

DÉBITO. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 475-J, § 4º, DO 

CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO ANTE O 

CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO VEICULADA NA 

SENTENÇA. PRINCÍPIO DANON REFORMATIO IN PEJUS.VIOLAÇÃO DOS 

ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.1. A violação aos 

arts. 165, 458 e 535 do CPC não foi configurada, uma vez que o Tribunal 

de origem, embora sucintamente, pronunciou-se de forma clara e 

suficiente sobre a questão posta nos autos, sendo certo que o magistrado 

não está impelido a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, 

se os fundamentos utilizados foram suficientes para embasar a decisão. 

2. A efetividade do processo como instrumento de tutela de direitos é o 

principal desiderato das reformas processuais engendradas pelas Leis 

11.232?2005 e 11.382?2006. O art. 475-R do CPC expressamente prevê a 

aplicação subsidiária das normas que regem o processo de execução de 

título extrajudicial, naquilo que não contrariar o regramento do cumprimento 

de sentença, sendo certa a inexistência de óbice relativo à natureza do 

título judicial que impossibilite a aplicação da norma em comento, nem 

mesmo incompatibilidade legal. Portanto, o parcelamento da dívida pode ser 

requerido também na fase de cumprimento da sentença, dentro do prazo 

de 15 dias previsto no art. 475-J,caput, do CPC. 3. Não obstante, o 

parcelamento da dívida não é direito potestativo do devedor, cabendo ao 

credor impugná-lo, desde que apresente motivo justo e de forma 

fundamentada, sendo certo que o juiz poderá deferir o parcelamento se 

verificar atitude abusiva do exequente, uma vez que tal proposta é-lhe 

bastante vantajosa, a partir do momento em que poderá levantar 

imediatamente o depósito relativo aos 30% do valor exequendo e, ainda, 

em caso de inadimplemento, executar a diferença, haja vista que as 

parcelas subsequentes são automaticamente antecipadas e é inexistente 

a possibilidade de impugnação pelo devedor, nos termos dos §§ 2º e 3º do 

art. 745-A. 4. Caracterizado o parcelamento como técnica de cumprimento 

espontâneo da obrigação fixada na sentença e fruto do exercício de 

faculdade legal, descabe a incidência da multa calcada no inadimplemento 

(art. 475-J do CPC), sendo certo que o indeferimento do pedido pelo juiz 

rende ensejo à incidência da penalidade,uma vez configurado o 

inadimplemento da obrigação, ainda que o pedido tenha sido instruído com 

o comprovante do depósito, devendo prosseguir a execução pelo valor 

remanescente. 5. No caso sob exame, a despeito da manifestação de 

recusa do recorrente (fl. 219), o Juízo deferiu o pedido de parcelamento 

ante a sua tempestividade e a efetuação do depósito de 30%, inclusive 

consignando o adimplemento total da dívida (fl. 267), ressoando 

inequívoco o descabimento da multa pleiteada. 6. A Corte Especial, por 

ocasião do julgamento do REsp 1.028.855?SC, sedimentou o entendimento 

de que, na fase de cumprimento de sentença, havendo o adimplemento 

espontâneo do devedor no prazo fixado no art. 475-J do CPC, não são 

devidos honorários advocatícios, uma vez desnecessária a prática de 

quaisquer atos tendentes à satisfação forçada do julgado. No caso 

concreto, porém, conquanto tenha-se caracterizado o cumprimento 
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espontâneo da dívida, o Tribunal condenou a recorrida ao pagamento de 

honorários advocatícios, o que, em face de recurso exclusivo do 

exequente, não pode ser ser afastado sob pena dereformatio in pejus.7. 

Recurso especial não provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.264.272 ? RJ) 

(2010?0039413-9). Posto isso, em comunhão com os requisitos 

norteadores do pedido executado, consoante entendimento que emana do 

C. STJ, vejo por bem, DEFERIR o pedido de parcelamento do débito 

exequendo, eis que, fora realizado dentro do prazo para cumprimento 

voluntário do julgado, e nos moldes do artigo 916 do NCPC. Fica desde já 

autorizado o levantamento, através de ALVARÁ JUDICIAL em favor da 

exequente, do montante relativo aos 30% do valor da presente execução. 

(R$ 396,48, depositado em conta judicial, Id. 14828684). INTIME-SE a parte 

executada para adimplir o remanescente em 06 (seis) parcelas iguais e 

sucessivas, conforme declinado em Id 14828672. Transcorrido o prazo do 

parcelamento, fica desde já intimada às partes para manifestar 

requerendo a extinção da presente demanda. INTIME-SE a parte 

executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício 

Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso 

quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. Decorrido o 

prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser certificado pela 

Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto no art. 1º, 

parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do exequente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊCIAS. 

SINOP, 30 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006268-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE VODONOS (REQUERENTE)

NILSON PORTELA FERREIRA (ADVOGADO(A))

GLEICE HELLEN COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006268-35.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CRISTIANE VODONOS 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS, MM TURISMO & VIAGENS S.A 

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(Mov. 13397215) que consta 

vinculado aos presentes, PROCEDA-SE com a liberação em favor da parte 

exequente. INTIME-SE a 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. II - INTIME-SE os executados para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumpram voluntariamente a sentença proferida nos autos, 

se manifestando sobre o saldo REMANESCENTE de Mov. 13484869, sob 

pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no percentual 

de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); III. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. IV. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências. SINOP, 30 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005031-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA & SOCREPPA LTDA - ME (REQUERENTE)

DIEGO LUCAS BECKER ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELMIRO CLOVIS GALINDO (REQUERIDO)

MARCIA FONTES DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005031-29.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SILVA & SOCREPPA LTDA - 

ME REQUERIDO: MARCIA FONTES DE JESUS, BELMIRO CLOVIS GALINDO 

Vistos, etc. Pelo petitório retro, a parte autora postula pela realização de 

pesquisa para obter endereço da parte requerida junto aos órgãos 

conveniados ao Poder Judiciário. (ID. 14727461). Pois bem. Considerando 

que este juízo não é órgão consultivo e considerando, também, que o 

processo no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve obedecer aos 

princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, a teor do que dispõe o artigo 2º da Lei 9.099/95, entendo que 

admitir pesquisas pelos sistemas BACEN, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e 

TRE, ou sistemas semelhantes, para obter endereço do Executado é ir 

contra os critérios estabelecidos em lei para a tramitação de processos 

neste juízo, ante o caráter excepcional da medida. A propósito, nesse 

sentido orienta-se a jurisprudência. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCALIZAÇAO DOS ENDEREÇOS DOS 

AGRAVADOS PELO SISTEMA DO INFOJUD - EXCEPCIONALIDADE - 

DECISAO MONOCRÁTICA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS - RECURSO IMPROVIDO. (TJ-MS Relator: Des. Paschoal 

Carmello Leandro, Data de Julgamento: 17/07/2012, 4ª Câmara Cível). Com 

efeito, e sem maiores delongas, por entender que o pedido não se amolda 

a excepcionalidade ou aos princípios norteadores do JEC, INDEFIRO o 

pedido de pesquisa de informação de endereço do requerido. À vista 

disso, considerando que a primeira requerida já foi devidamente citada via 

postal (ID. 14909146), INTIME-SE o requerente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, traga aos autos o endereço atualizado ou dados suficientes 

que permita localizar o segundo requerido para efetivação da citação, 

requerendo, ao final, o que de direito; Aportado petitório, CITE-SE a parte 

reclamada e DESIGNE-SE NOVA DATA para AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

de acordo com a pauta deste Juízo, intimando-se as partes para 

comparecimento, fazendo constar as advertências legais em caso de falta 

injustificada; Serve a presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 30 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012909-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON HENRIQUE DE LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANOEL FERNANDO COELHO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012909-39.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ANDERSON HENRIQUE DE 

LIMA DE OLIVEIRA REQUERIDO: EMANOEL FERNANDO COELHO 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, 30 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006299-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SONIA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS (ADVOGADO(A))

ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. (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: 1007837-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR TELES DA SOILVA (REQUERENTE)

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS (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. 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: 1009164-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SOARES (ADVOGADO(A))

CARLA REGINA BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

HENRIQUE NOELI CORREA DORTE (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

 

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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010216-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MAFALDA ELIAS DE ASSIS (REQUERENTE)

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR (ADVOGADO(A))

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

 

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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007296-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DE AVILA (ADVOGADO(A))

PEDRO BRAZ DE AVILA NETO (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 
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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: 1013388-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

DAMIAO LUCIVANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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: 8013032-49.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA (ADVOGADO(A))

CELIO ROBERTO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA (ADVOGADO(A))

LEONARDO COSTA NASCIMENTO (REQUERIDO)

EGS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013032-49.2016.8.11.0015. REQUERENTE: CELIO ROBERTO BATISTA DA 

SILVA REQUERIDO: LEONARDO COSTA NASCIMENTO, EGS 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos, etc. Os autos vieram 

concluso para apreciação do petitório de ID. 13517466, em que a parte 

requerida postula pela sua exclusão do polo passivo, tendo em vista a 

concordância expressa do requerente em ID. 6848518. Pois bem. 

Considerando que as partes concordam com a exclusão da segunda 

requerida do polo passivo da presente demanda, DEFIRO o pleito retro, ao 

passo que determino a EXCLUSÃO da requerida EGS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA do polo passivo da ação, devendo, portanto, a 

demanda prosseguir apenas em face de Leonardo Costa Nascimento. À 

vista disso, na intenção de conferir impulsionamento ao feito, DEFIRO o 

petitório de ID. 11527251, razão pela qual DETERMINO: I – DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO conforme critérios e pauta deste Juizado e 

após, EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA de citação/intimação da parte 

requerida o qual deverá ser cumprida através de Oficial de Justiça, no 

endereço declinado nos autos (ID. 11527251); II – Restando negativa a 

diligência, intime-se o autor para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito. III - Após, de tudo CERTIFICADO, 

concluso para deliberação. Sirva o presente como MANDADO, OFÍCIO, 

CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 30 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001974-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA CONCEICAO DAS CHAGAS (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: 

1001974-37.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JOAO BATISTA DA 

CONCEICAO DAS CHAGAS 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 

13903444 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 30 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005329-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CICERO RIBEIRO (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. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CICERO RIBEIRO em 

face de VIVO S.A. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a existência 

de danos morais pela inscrição do nome da parte Requerente em cadastro 

de inadimplentes. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A parte Requerida cumpriu seu 

ônus probatório em demonstrar a existência de relação jurídica entre as 

partes acarreta na improcedência da demanda, conforme cópia dos 

contratos trazidos aos autos (id nº 14125411) os quais contém, inclusive 

cópia do mesmo documento de identificação da parte Requerente que 

apresenta correspondência com o documento apresentado por este na 

petição inicial (id nº 13325610), por tal motivo, a perícia grafotécnica é 

desnecessária ante a prova colacionada nos autos. Neste sentido já 
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decidiu a Turma Recursal do E. TJMT: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA 

FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DO CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. […] 3. Diferente do assinalado pelo juízo de 

origem, não há se falar em declaração de inexistência do débito objurgado, 

na medida em que restou comprovado nos autos a existência da relação 

jurídica entre as partes, conforme “Proposta de Adesão”, devidamente 

assinado pela consumidora e colacionado na contestação e razões 

recursais. 4. Caso em que a empresa Recorrente se desincumbiu de seu 

ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que 

trouxe aos autos o contrato assinado pela consumidora, em obediência ao 

disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 5. 

Verossimilhança das alegações da empresa Recorrente, mormente porque 

a assinatura constante do contrato é idêntica àquelas aposta nos demais 

documentos colacionados aos autos. 6. Evidente tentativa de 

enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da 

penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. 7. Sentença 

reformada. 8. Recurso conhecido e provido. (TJMT, Procedimento do 

Juizado Especial Cível 347282520168110002/2018, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018 - grifo nosso). 

De acordo com as provas produzidas pela parte Requerida, a parte 

Requerente alterou a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas 

obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem indevida com a 

condenação da demandada em danos morais, incorrendo em litigância de 

má-fé. A legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se 

valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide 

temerária, neste sentido. DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de 

inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Por fim, havendo prova da existência de 

relação jurídica, bem como origem do débito, impõe-se a procedência do 

pedido contraposto. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

pela parte Requerente e PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO para 

CONDENAR a parte Requerente a pagar à parte Requerida a importância 

total de R$ 219,81 (duzentos e dezenove reais e oitenta e um centavos), 

devidamente atualizada pelo INPC a partir dos respectivos vencimentos e 

com a incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a partir da citação 

da parte Requeridae, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Ainda, CONDENO da parte parte Requerente em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado em 50% (cinquenta por cento) do valor do 

salário mínimo à época da distribuição do feito, em observância ao 

disposto no art. 81, §2º, CPC, uma vez que a parte Requerente atribuiu à 

sua causa apenas a importância de R$ 219,81 (duzentos e dezenove 

reais e oitenta e um centavos), bem como ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2º, CPC. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004586-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI WERLANG RODRIGUES (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (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 ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

GEOVANI WERLANG RODRIGUES em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto a existência de danos morais pela 

inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. O art. 292, §3º, CPC permite ao juiz a correção de 

ofício do valor da causa quando verificar que esta “não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pelo autor”. Desta feita a parte Requerente pretende a declaração de 

inexistência do débito cumulada com indenização por danos morais; por 

consectário lógico, ambos os valores compõe o valor da causa. A parte 

Requerente aduziu em sua petição inicial que adimpliu com todos os 

débitos em aberto; contudo, não trouxe aos autos nenhum comprovante 

do adimplemento dos valores; nem especificou até quando teria sido 

cliente desta. Ora, se a parte Requerente confirma a existência de relação 

jurídica entre as partes, o ônus em provar o adimplemento dos débitos lhe 

incumbe, pois tratar-se-ia do fato constitutivo de seu direito. Neste 

aspecto, prova do pagamento, não admite-se a inversão do ônus da 

prova. Ademais, se efetuou o cancelamento da linha telefônica e adimpliu 

os débitos, como reitera em sua impugnação à contestação, lhe incumbia 

trazer aos autos, cópia das faturas quitadas, bem como informar a data 

em que solicitou referido cancelamento. A parte Requerida cumpriu seu 

ônus probatório em demonstrar a existência de relação jurídica entre as 

partes acarreta na improcedência da demanda, conforme cópia dos 

contratos trazidos aos autos (id nº 13833890) os quais contém, inclusive 

cópia do mesmo documento de identificação da parte Requerente que 

apresenta correspondência com o documento apresentado por este na 

petição inicial (id nº 12954972). Por fim, havendo prova da existência de 

relação jurídica, bem como origem do débito, impõe-se a procedência do 

pedido contraposto. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

pela parte Requerente e PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO para 

CONDENAR a parte Requerente a pagar à parte Requerida a importância 

total de R$ 900,01 (novecentos reais e um centavo), devidamente 

atualizada pelo INPC a partir dos respectivos vencimentos e com a 

incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a partir da citação da 

parte Requeridae, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. RETIFIQUE-SE o valor da causa para nele fazer consta 

a importância de R$ 10.900,01 (dez mil e novecentos reais e um centavo) 

correspondentes à soma dos pedidos formulados pela parte Requerente. 

Ainda, CONDENO da parte parte Requerente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 3% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001290-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

CAMILA CANDIDA SOBRAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (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 ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CAMILA 

CANDIDA SOBRAL em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. A controvérsia 
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dos autos cinge-se quanto a existência de danos morais pela inscrição do 

nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. A parte Requerida cumpriu seu ônus probatório em 

demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes acarreta na 

improcedência da demanda, conforme cópia dos contratos trazidos aos 

autos (id nº 13964264) os quais contém, inclusive cópia do mesmo 

documento de identificação da parte Requerente que apresenta 

correspondência com o documento apresentado por este na petição inicial 

(id nº 11867190), por tal motivo, a perícia grafotécnica é desnecessária 

ante a prova colacionada nos autos. Neste sentido já decidiu a Turma 

Recursal do E. TJMT: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE 

DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO 

ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE 

JUNTADA DO CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE 

DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. […] 3. 

Diferente do assinalado pelo juízo de origem, não há se falar em 

declaração de inexistência do débito objurgado, na medida em que restou 

comprovado nos autos a existência da relação jurídica entre as partes, 

conforme “Proposta de Adesão”, devidamente assinado pela consumidora 

e colacionado na contestação e razões recursais. 4. Caso em que a 

empresa Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a 

licitude da cobrança efetuada, uma vez que trouxe aos autos o contrato 

assinado pela consumidora, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, 

do Código de Processo Civil. 5. Verossimilhança das alegações da 

empresa Recorrente, mormente porque a assinatura constante do contrato 

é idêntica àquelas aposta nos demais documentos colacionados aos 

autos. 6. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos 

que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de 

Processo Civil. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido. 

( T J M T ,  P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

347282520168110002/2018, , Turma Recursal Única, Julgado em 

14/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018 - grifo nosso). De acordo com 

as provas produzidas pela parte Requerida, a parte Requerente alterou a 

verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais, incorrendo em litigância de má-fé. A 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária, 

neste sentido. DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de 

inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Por fim, havendo prova da existência de 

relação jurídica, bem como origem do débito, impõe-se a procedência do 

pedido contraposto. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

pela parte Requerente e PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO para 

CONDENAR a parte Requerente a pagar à parte Requerida a importância 

total de R$ 431,14 (quatrocentos e trinta e um reais e quatorze centavos), 

devidamente atualizada pelo INPC a partir dos respectivos vencimentos e 

com a incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a partir da citação 

da parte Requeridae, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Ainda, CONDENO da parte parte Requerente em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 4% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007718-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZENI PEDROSO EDEVIRGER SOARES (REQUERENTE)

VILSON ROQUE BOCCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS NERIS SANTOS SOUZA (REQUERIDO)

FERNANDO JOSE VIEIRA (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). 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: 1007040-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN (ADVOGADO(A))

SILVANA KAMINSKI (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. 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: 1007041-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN (ADVOGADO(A))

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN (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. 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 
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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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005679-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

KARIN PRISCILA ZUCONELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA CASSIA SCHMAETECKE ORTEGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no termo de id nº 14206389. 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: 1002305-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARAUJO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

LAURA FAVARETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA BORGES CARVALHO PARRIAO (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 ARAUJO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI 

– EPP em face de LEILA BORGES CARVALHO PARRIAO objetivando o 

pagamento da importância de R$ 2.034,70 (dois mil e trinta e quatro reais e 

setenta centavos) referente aos títulos de crédito vencidos em 04/11/2017 

e 07/01/2018. 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 13309989) não compareceu à audiência de 

conciliação (id nº 13316431). 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 12423242). 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$ 2.034,70 (dois mil e 

trinta e quatro reais e setenta centavos), devendo cada 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005069-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RENATA FRANCHINI DE MACEDO ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD 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: 

1005069-41.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANA RENATA FRANCHINI DE 

MACEDO ALVES REQUERIDO: BANCO ITAUCARD 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 

14296825 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, 30 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013159-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISETE CRISTINA GUAITANELE (REQUERENTE)

LUIS CARLOS CORTES (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013159-72.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ELISETE CRISTINA 

GUAITANELE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA 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 13628349 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, 30 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011969-23.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORTES (ADVOGADO(A))

BRUNO DIONE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

OVIDIO ILTOL ARALDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))
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MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

VILSON BAROZZI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8011969-23.2015.8.11.0015. REQUERENTE: BRUNO DIONE OLIVEIRA LIMA 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA, MOTO IDEAL LTDA 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(Mov. 

13453202) que consta vinculado aos presentes autos, PROCEDA-SE com 

a liberação em favor da parte exequente. INTIME-SE a executada para, 

nos termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 

41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso quanto a 

presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, 

sem manifestação desta, o que deverá ser certificado pela Secretaria 

deste Juízo, e após observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo 

primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos valores constantes na 

Conta Única do tribunal, isto em favor do exequente. II - INTIME-SE a parte 

exequente, a fim de requeira o que entender de direito, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. III – Oportunamente, 

concluso Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Às 

providências. SINOP, 30 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA SOARES (ADVOGADO(A))

CARLA REGINA BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

SOCRATES ALVES FONSECA (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 SENTENÇA Processo: 

1000381-36.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SOCRATES ALVES FONSECA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Compulsando os autos verifico que em id a executada opôs 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, alegando excesso na 

execução, na medida que, em que pese ter realizado o pagamento do 

valor da condenação, houve a realização de penhora online, via 

BACENJUD, em sua conta. Instada a se manifestar, a exequente em mov. 

id. n° 15034837 informa que assiste razão à executada, pugnando pelo 

levantamento, em seu favor, do valor depositado pela demandada e pela a 

restituição à mesma do valor penhorado via BACENJUD. Pois bem, na 

esteira dos petitórios apresentados por ambas as partes, tenho que não 

há mais discussão inerente ao valor perseguido pela presente execução, 

sendo consenso entre as partes o valor depositado pela requerida para 

adimplemento do valor da condenação, bem como quanto ao equívoco na 

realização da penhora online. Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente 

IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença, para declarar indevida a 

penhora realizada em mov. id. n° 14363002 e determinar a restituição do 

valor à reclamada. No mais, 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. INTIMEM-SE as partes para, nos termos do Provimento n. 

68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresentem 

impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 

10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação, o que deverá 

ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo 

previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeçam-se os competentes 

ALVARÁS dos valores de mov. id. n° 14363002 em favor da requerida e 

dos valores de mov. id. n° 14300838, em favor da requerente. 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. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 30 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012087-62.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO BOSCOLI DIAS (ADVOGADO(A))

DANIELA MARIA BANDEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE SINOP 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: 

8012087-62.2016.8.11.0015. REQUERENTE: DANIELA MARIA BANDEIRA 

REQUERIDO: AGUAS DE SINOP 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 14147067 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, 30 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENIR SCARDUA BALASTRELLI (REQUERENTE)

MARIANA AMORIM RIPOL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL (REQUERIDO)

TAIS BORJA GASPARIAN (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos pela 

parte BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença proferida no id nº 

14383788 que julgou parcialmente procedente o pleito condenando as 

partes na repetição em dobro dos valores descontados, danos morais e 

obstar o desconto dos valores. Sustenta a parte Embargante OMISSÃO 

quanto à não especificação de existência de condenção solidária nos 

damos materiais e morais; bem como na cessão dos descontos. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da leitura do dispositivo sentencial resta clara a 

obrigação solidária entre as partes Requeridas, tanto que assim restou 

consignada: […] para condenar AS REQUERIDAS ao pagamento de 

repetição do indébito em dobro referente aos valores […] para condenar 

AS REQUERIDAS ao pagamento de R$ 5.000,00 […] Em igual pensamento 

a obrigação de não promover os descontos deve ser entendido em 

caráter amplo e abrangente a ambas as partes Requeridas, ainda que a 

parte Embargante, sustente meramente cumpriu a solicitação efetivada 

pela parte corré. Isto porque, em se tratando de relação de consumo todos 
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aqueles insertos na cadeia de fornecimento são solidariamente 

responsáveis. No que tange especificamente a obrigação de não realizar 

descontos na conta bancária da parte Requerente, este abrange a 

vedação à parte Embargante em não lançar débitos não autorizados por 

sua correntista e à parte corré, TERRA NETWORKS BRASIL, em não 

encaminhar à instituição financeira solicitações de descontos para a conta 

bancária da parte Requerente não autorizadas por esta. Diante do 

exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e DOU-LHES 

PROVIMENTO tão somente para especificar que os termos da sentença de 

id. 14383788 tratam-se de condenações solidárias entre ambas as partes. 

Em razão do cumprimento voluntário da parte Requeria, TERRA 

NETWORKS BRASIL, no id nº 14706609 INTIME-SE a parte 

Requerente/Embargada para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias requerendo o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004651-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

DIEGO DOS SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (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 DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c 

CANCELAMENTO DE PROTESTO c/c CONDENAÇÃO A INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS e PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

proposta por DIEGO DOS SANTOS ARAUJO em face de BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO S/A. A controvérsia dos autos cinge-se 

quanto a responsabilidade da parte Requerida em manter o nome da parte 

Requerente protestado após a quitação do débito. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tem-se por incontroverso que a parte Requerente restou inadimplente com 

o pagamento da importância de R$ 8.351,20 (oito mil e trezentos e 

cinquenta e um reais e vinte centavos) referente ao contrato de 

financiamento 4368531079 leva a protesto em 10.01.2018. Ainda, é 

incontroverso que as partes entabularam acordo, reduzindo o saldo 

devedor ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) quitado em 

23.02.2018. Em suas razões a parte Requerente insurge-se contra a 

permanência de seu nome em protesto; contudo, conforme pacífica 

jurisprudência pátria, aqui inclusa a da Turma Recursal do E. TJMT a seguir 

ementada, o ônus em promover a baixa do protesto devido é do devedor, 

no presente caso, a parte Requerente eis que o protesto ao tempo de sua 

inscrição era devido. Vide: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. 

PROTESTO DEVIDO. ÔNUS DO DEVEDOR DE PROVIDENCIAR O 

LEVANTAMENTO DO PROTESTO E A EXCLUSÃO DO SEU NOME DOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NOS TERMOS DO ART. 26 DA LEI 

N.º 9.492/97 E PRECEDENTES DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 

MEDIDA IMPOSITIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO 

PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela 

desconstituição de débitos e indenização por danos morais, em razão da 

manutenção indevida de protesto junto ao 3.º Tabelião de Notas e de 

Protesto de Letras e Títulos de Bauru/SP, consubstanciado em dívida já 

paga, porquanto liquidado o contrato de financiamento celebrado com a 

instituição financeira Recorrida. 2. É fato incontroverso nos autos que 

houve a liquidação do contrato mediante transação efetuada entre as 

partes em 03/08/2011. Contudo, o que ensejou a realização do protesto 

em 27/12/2010, foi o atraso no pagamento das parcelas do contrato de 

financiamento celebrado com a instituição financeira, ou seja, em data 

anterior a celebração do acordo firmado entre as partes. 3. Em sendo 

legítimo o protesto, a responsabilidade em diligenciar junto ao cartório de 

protestos e providenciar a baixa e regularização cadastral é do devedor, 

principal interessado em tal procedimento e responsável, inclusive, pelos 

emolumentos devidos ao registrador. Precedentes do STJ. 4. Caso em que 

a consumidora não informa se solicitou a carta de anuência para a baixa 

do protesto e eventual inércia da instituição financeira no atendimento de 

tal requerimento. 5. Frise-se que a única restrição que consta do extrato 

do SPC/SERASA colacionado na exordial é justamente do protesto levado 

a efeito no dia 27/12/2010, cuja solicitação havia sido requerida pela 

instituição financeira em 17/12/2010. Dessa forma, a baixa do protesto 

junto ao Cartório – ônus que era do devedor – automaticamente também 

excluiria a restrição nos demais órgãos de proteção ao crédito. 6. 

Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido. (TJMT, 

Procedimento do Juizado Especial Cível 110968320158110008/2017, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 

10/04/2017 - grifo nosso). Neste diapasão o boleto de acordo para 

quitação do débito faz menção expressa apenas às restrições existentes 

no cadastros do SPC/SERASA. Deste modo, era ônus da parte 

Requerente, subsidiariamente, comprovar que o acordo englobava a baixa 

do protesto no prazo de 05 (cinco) dias ou que solicitou a carta de 

anuência à instituição financeira ré e esta recusou-se. 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.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 334749 Nr: 12626-96.2018.811.0015

 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): TALITA LORRAYNE DO NASCIMENTO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:

 Assim, considerando que não foram trazidos aos autos quaisquer 

elementos novos capazes de demonstrar o desaparecimento dos 

requisitos ensejadores da prisão, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA da 

acusada TALYTA LORRAYNE DO NASCIMENTO ROSA.Notifique-se o 

Ministério Público e a Defesa.Intimem-se, expedindo o necessário para 

realização do ato designado nesta oportunidade. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 315934 Nr: 138-12.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX ANDRADE BASÍLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para o Assistente de Acusação, 

para querendo, no prazo legal, apresentar memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 197487 Nr: 575-92.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 Vistos,

 Considerando que esta Magistrada fora convocada para participar do 

“Encontro entre Magistrados Criminais, Delegados de Policia Civil, 

Promotores de Justiça e Oficiais da Policia Militar” (CIA nº. 

0053423-62.2018.811.0000), que realizar-se-á entre os dias 30 e 31 de 

agosto de 2018, na Comarca de Cuiabá/MT, resta prejudicada a audiência 

outrora aprazada, pelo que redesigno o ato para dia 24/10/2018, às 
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14h15min.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Intime-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 317798 Nr: 1506-56.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKISSANDRA STEFANY B. 

MORES ALVES - OAB:20.483 O/MT, RENATO TENÓRIO ALVES - 

OAB:MT 20.017/O

 Vistos,

 Considerando que esta Magistrada fora convocada para participar do 

“Encontro entre Magistrados Criminais, Delegados de Policia Civil, 

Promotores de Justiça e Oficiais da Policia Militar” (CIA nº. 

0053423-62.2018.811.0000), que realizar-se-á entre os dias 30 e 31 de 

agosto de 2018, na Comarca de Cuiabá/MT, resta prejudicada a audiência 

outrora aprazada, pelo que redesigno o ato para dia 28/01/2019, às 

14h30min.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Intime-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 174159 Nr: 9511-77.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEGAN HERMOGENES WALTER, CESAR 

SILVA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - OAB:9769/MT, VITOR MENDES 

NUNES FILHO - OAB:14037/MT

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar os d. advogados do 

réu Hegan Hermogenes Walter, para que no prazo de cinco dias 

apresente memoriais finais.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323240 Nr: 5103-33.2018.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODRIGUES DUARTE, Cpf: 

97206547168, Rg: 1408731-6, Filiação: Xisto Duarte e Maria Crispim, data 

de nascimento: 01/01/1975, brasileiro(a), natural de Sta. C. Monte 

Castelo-PR, convivente, desempregado. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAR O AGRESSOR RODRIGO DUARTE, das MEDIDAS 

PROTETIVAS DEFERIDAS em favor da VÍTIMA, CIENTIFICANDO-O QUE O 

DESCUMPRIMENTO DE QUAISQUER DELAS, PODERÁ SER DECRETADA 

SUA PRISÃO.

Resumo da Inicial: MEDIDAS DEFERIDAS: 1.O afastamento do requerido do 

lar;2.Que o requerido não se aproxime da requerente (distância mínima 

500 metros), não lhe telefone e não lhe mande recados por quaisquer 

meios (mensagens de texto, whatsapp etc), bem como para familiares 

e/ou testemunhas; e3.Que o requerido não vá à residência da requerente 

(Rua Maratan, n. 725, Bairro Jardim Primavera – Sinop/MT) e de seus 

familiares, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica.

Despacho/Decisão:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327119 Nr: 7750-98.2018.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILENE APARECIDA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCILENE APARECIDA GARCIA, Cpf: 

01528550170, Rg: 1926047-4, Filiação: Nilton Garcia e Amarilda Aparecida 

Garcia, data de nascimento: 27/03/1982, brasileiro(a), natural de Aral 

Moreira-MS, separado(a) judicialmente, aux. de produção. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar a agressora acerca das medidas protetivas deferidas 

em favor da vitima.

Resumo da Inicial: Em atendimento ao Art. 11, inciso I da Lei nº 11.340/06, 

visando a garantia da integridade física e moral da vítima, encaminho o 

pedido de providencias protetivas da vitima FERNANDA GARCIA 

MARCHESAN, ante o noticiado no BO nº 2018.130091, natureza, tendo 

como suspeito null, e de acordo com os termos do mesmo dispositivo legal, 

solicitamos que seja dada ciência ao ministério Publico.

Despacho/Decisão: determino:1.Que a requerida não se aproxime da 

menor Fernanda e de sua guardiã de fato Daniele (distância mínima 500 

metros), não lhes telefone e não lhes mande recados por quaisquer meios 

(mensagens de texto, whatsapp etc), bem como para familiares e/ou 

testemunhas;2.Que a requerida não vá à residência das requerentes e de 

seus familiares, a fim de preservar a integridade física e psicológica delas.

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 ROGÉRIO 

PEREIRA, digitei.

Sinop, 06 de agosto de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333863 Nr: 12048-36.2018.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO 

FERNANDO ALVES DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

12048-36.2018.811.0015, Protocolo 333863, 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.: 276071 Nr: 13749-03.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON RODRIGO TOZETE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONAS BRASIL DO 

NASCIMENTO - OAB:25.273/O

 [...]

 Deliberações

Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte decisão: “Vistos. Dê-se vista às 

partes para a apresentação das alegações finais na forma de memoriais, 

no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando-se pelo Ministério Público. 

Após, façam-me os autos conclusos. Cumpra-se”. Nada mais, após lido e 

achado conforme eu, Rosana Barboza Moreira, o digitei.

Débora Roberta Pain Caldas Pedro da Silva Figueiredo Junior
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 Juíza de Direito Promotor de Justiça

 Ariene Ferreira Ferreira

Advogada

Dionas Brasil do Nascimento

Advogado

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 323310 Nr: 5153-59.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ BARTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maicon Martins Pinheiro 

Queiroz - OAB:MT 18028

 Ação Penal - Código Apolo 323310.

Vistos.

Em análise a resposta à acusação apresentada às fls. 41/47, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397 do CPP.

Quanto à preliminar de inépcia da denúncia, não merece acolhida, uma vez 

que houve a descrição dos fatos, a comprovação da materialidade do 

crime e indícios suficientes de autoria em relação ao acusado, 

preenchendo a denúncia os requisitos previstos no artigo 41, do Código 

de Processo Penal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de setembro de 

2018, às 17h30min.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se o acusado e o seu advogado (procuração à fl. 78).

 Intimem-se a vítima e a testemunha Márcio, devendo constar no mandado 

que deverão trazer seus documentos pessoais no dia da audiência acima 

aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 29 de Agosto de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 331070 Nr: 10143-93.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MESSIAS DE SOUSA, CRISTIANO 

SANTOS DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Dias Carolina - 

OAB:GO/49007

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE SINOP

SEGUNDA VARA CRIMINAL

Ação Penal - Código Apolo 331070

Vistos.

Em análise às defesas preliminares apresentadas às fls. 104/105 

(acusado Claudio) e fls. 106/107 (acusado Cristiano), inexistem quaisquer 

das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de setembro de 

2018, às 16 horas.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se o acusado Cristiano e o advogado constituído.

Expeça-se carta precatória à Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT 

para intimação do acusado Claudio sobre a data da audiência, bem como 

para colheita do seu interrogatório.

Requisitem-se os Policiais Militares.

Intimem-se as testemunhas, comunicando-se o superior hierárquico da 

testemunha João Batista, devendo constar no mandado de intimação que 

deverão trazer os seus documentos pessoais no dia da audiência acima 

aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 15 de agosto de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 330194 Nr: 9564-48.2018.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDPJCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16948-MT

 IPCD - Código Apolo 330194

Vistos.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado 

oralmente em audiência de custódia pela defesa técnica do indiciado 

Francisco Souza Guimarães, alegando, em síntese, estarem ausentes as 

circunstâncias previstas para a manutenção de sua prisão cautelar, bem 

como possuir os requisitos para responder ao processo em liberdade (fls. 

84/85 - mídia à fl. 89).

O Ministério Público se manifestou às fls. 93/95, opinando pelo 

indeferimento do pleito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

Analisando detidamente os autos, verifico inexistirem elementos novos, 

hábeis a modificar a decisão que decretou a prisão preventiva do 

indiciado, prolatada às fls. 70/75, por estarem presentes as circunstâncias 

autorizadoras previstas nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

Vale registrar que a prisão encontra-se fundamentada na garantia da 

ordem pública, do modus operandi desempenhado na execução do crime, 

haja vista que, segundo a investigação policial, o indiciado fez várias 

vítimas nesta urbe e região, utilizando o site de vendas de 

produtos/veículos OLX.

No mais, o fato do indiciado possuir atributos pessoais favoráveis não tem 

o condão de lhe conferir o direito à liberdade quando presentes as 

circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar, conforme pacífico 

entendimento dos Tribunais Superiores.

Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público, e por não 

ter ocorrido fato novo (CPP, art. 316), INDEFIRO o pleito formulado por 

Francisco Souza Guimarães.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se o indiciado, por intermédio de seu advogado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop/MT, 29 de agosto de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 335351 Nr: 13021-88.2018.811.0015

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUCAS MATHEUS PEREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reginaldo Pereira de Souza - 

OAB:22899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IPCD - Código Apolo 335351

Vistos.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado por 

Lucas Matheus Pereira Silva, por intermédio de advogado, alegando, em 

síntese, estarem ausentes as circunstâncias previstas para a manutenção 

de sua prisão cautelar, bem como possuir os requisitos para responder ao 

processo em liberdade (fls. 02/10).

O Ministério Público se manifestou às fls. 19/20-verso, pelo indeferimento 

do pleito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

Em análise aos autos, verifico ser o caso de conceder a liberdade ao 

acusado, pois não obstante a sua reincidência, diante das declarações da 

vítima constantes à fl. 18, não vislumbro a permanência dos motivos 

ensejadores do decreto preventivo nestes autos.

Outrossim, os regimes de cumprimento das penas decorrentes de 

eventual condenação pelas infrações penais pelas quais foi denunciado 

(posse de arma de fogo e vias de fato) serão menos gravosos do que o 

atual, embora tal circunstância, por si só, não justifique a soltura. Ocorre 
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que, no caso dos autos, tal constatação aliada às declarações da vítima, 

autorizam a soltura, pois enfraquecidas as razões para a manutenção da 

sua segregação cautelar.

Posto isso, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA outrora decretada ao 

acusado Lucas Matheus Pereira Silva.

Expeça-se alvará de soltura, colocando-se o acusado em liberdade 

NESTES autos, consignando que ele permanecerá preso no Executivo de 

Pena Código Apolo 246740.

O(a) senhor(a) Oficial de Justiça deverá aproveitar a diligência de 

cumprimento do alvará de soltura para PROCEDER A CITAÇÃO DO 

ACUSADO NA AÇÃO PENAL Código Apolo 335185.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se o acusado, por intermédio de seu advogado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop/MT, 29 de agosto de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 335129 Nr: 12893-68.2018.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ANDRÉ PICOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS ARTHUR MARAGNO 

DINIZZ - OAB:22.471-MT

 Código Apolo 335129 - Lei Maria da Penha (L. 11.340/06)

Medida Cautelar sob a denominação de Medida Protetiva de Urgência

Vistos.

Trata-se de medida protetiva de urgência requerida por Gislaine Correa 

Marciliano em razão de supostos atos praticados por Rafael André Picoli.

Em 21.08.2018 (fls. 10/12) foram deferidas medidas cautelares em favor 

da mulher em situação de violência doméstica e as partes foram intimadas 

às fls. 14.

O requerido, por intermédio de advogado, pugnou pela restituição dos 

seus pertences pessoais, bem como de um notebook e um automóvel (fls. 

16/18).

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relato do necessário. Fundamento. D E C I D O.

Defiro parcialmente o pedido às fls. 16/18, autorizando o requerido a 

restituir seus bens de uso pessoal (roupas, calçados, perfumes, farda de 

trabalho, documentos pessoais e produtos de higiene pessoal), o qual 

deverá ser intimado a indicar o nome de terceira pessoa para buscar os 

bens na residência da requerida.

Outrossim, diante do pleito de restituição do notebook e do automóvel, 

determino a remessa de cópia dos autos ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca, com a finalidade de proporcionar 

às partes uma sessão de mediação, com todas as técnicas de referido 

instrumento de pacificação, notadamente as implementadas pelo Conselho 

Nacional de Justiça a partir da Resolução 125/2010, cuja sessão fica 

desde já designada para o dia 11 de setembro de 2018, às 13 horas, 

ocasião em que poderá ser acordado quanto às questões cíveis 

(procedimento a ser aberto no CEJUSC). Diante do deliberado acima, 

expeçam-se as intimações necessárias (requerentes e requerido), com a 

devida indicação do endereço do CEJUSC (local onde se realizará a 

sessão).

Intime-se a requerente para que restitua os bens pessoais do requerido, 

sob pena de desobediência.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se o requerido, por intermédio de seu advogado.

Cumpra-se, imediatamente.

Sinop, 29 de agosto de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 331070 Nr: 10143-93.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MESSIAS DE SOUSA, CRISTIANO 

SANTOS DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Dias Carolina - 

OAB:GO/49007

 Ação Penal - Código Apolo 331070Vistos.Remetam-se as informações em 

anexo por meio do Sistema de Malote Digital, nos termos da Resolução n. 

002/2010-TJ e Provimento n. 007/2011-CGJ.Certifique-se nos autos a 

confirmação do recebimento das informações.No mais, aguarde-se a 

audiência designada nos autos, expedindo-se o necessário para a sua 

realização

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 328920 Nr: 8755-58.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN TELES DE BARROS, DOUGLAS 

ARAÚJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO SILVA MENDES - 

OAB:MT/14.934

 Ação Penal - Código Apolo 328920

Vistos.

Em análise às defesas preliminares apresentadas às fls. 103/104-verso 

(acusado Douglas) e fls. 112/116 (acusado Alan), inexistem quaisquer 

das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

Quanto à preliminar arguida pela defesa de inépcia da denúncia em 

relação ao delito previsto n artigo 329, do Código Penal, não merece 

acolhida, uma vez que houve a descrição dos fatos, a comprovação da 

materialidade do crime e indícios suficientes de autoria em relação ao 

acusado Alan, bem como a existência de justa causa, preenchendo a 

exordial os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal.

De igual modo, rejeito o pleito de declaração de nulidade do 

reconhecimento realizado pela vítima perante a autoridade policial (fls. 

51/52), pois o STJ já firmou o entendimento no sentido de que "as 

disposições insculpidas no art. 226, do CPP, configuram uma 

recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de 

nulidade" (HC 134.776/RJ, Rel. Ministro OG Fernandes, Sexta Turma, 

Julgado em: 26/02/2013, DJe: 07/03/2013).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de setembro de 

2018, às 16 horas.

Notifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Intimem-se e requisitem-se os acusados, intimando-se o advogado do 

acusado Alan.

Requisitem-se os Policiais Militares.

Intimem-se as vítimas, devendo constar no mandado que deverão trazer 

os seus documentos pessoais no dia da audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 29 de agosto de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321089 Nr: 3803-36.2018.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIO CESAR SANTOS, Cpf: 

06108844175, Rg: 29506514, Filiação: Selma Laurenço do Nascimento 

Santos e Julio Batista dos Santos, data de nascimento: 04/01/2000, 

brasileiro(a), solteiro(a), desempregado, Telefone 66-99612-1442. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o acusado referente as medidas protetivas em favor da 

vítima.

Resumo da Inicial: Em atendimento ao Art. 11, inciso I da Lei nº 11.340/06, 

visando a garantia da integridade física e moral da vítima, encaminho o 

pedido de providencias protetivas, da vitima Selma Laurenço do 
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Nascimento Santos, ante o noticiado no BO nº 2018.87097, natureza 

Ameaça - Violência Doméstica, tendo como suspeito Julio Cesar Santos e 

de acordo com os termos do mesmo dispositivo Legal, solicitamos que seja 

dada ciência ao Ministério Publico.

Despacho/Decisão: Trata-se de expediente remetido pelo autoridade 

policial com pedido da requerente de deferimento de algumas medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006.Vieram-me os autos 

conclusos. É o Relato do necessário. Fundamento. D E C I D O.As 

alegações da requerente quanto às ameaças contra si praticadas pelo 

requerido, consubstanciadas no Boletim de Ocorrência 2018.87097, 

revelam a presença dos requisitos ao deferimento, liminarmente, de 

medida protetiva de urgência prevista na Lei n. 11.340/06, ressaindo de 

tais documentos a fumaça do bom direito.Quanto ao periculum in mora, 

mostra-se evidente em virtude da possibilidade de que tais fatos, ou 

mesmo fatos mais graves possam ser praticados contra a requerente, 

caso não seja deferida imediatamente a tutela jurisdicional, ainda que 

provisória, precária e revogável, como qualquer decisão liminar.Posto isso, 

com fundamento no artigo 12, III, c/c artigo 22, II, da Lei 11.340/06 

determino o afastamento do requerido do lar.Intime-se o requerido, sobre a 

medida protetiva acima deferida, bem como cientifique-o de que, em caso 

de descumprimento dela, poderá ser-lhe decretada a sua PRISÃO 

PREVENTIVA.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Lucia Castilho 

Lopes, digitei.

Sinop, 09 de julho de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317576 Nr: 1360-15.2018.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME ROCHA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GUILHERME ROCHA RODRIGUES, Rg: 

23240083, Filiação: Vera Lucia da Rocha e Marcos Reginaldo Rodrigues, 

data de nascimento: 05/03/1993, brasileiro(a), Telefone 66-99991-6333. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o acusado acerca das medidas protetivas deferidas em 

favor da vítima.

Resumo da Inicial: Em atendimento ao art. 11, inciso I da Lei nº 11.340/06, 

visando a garantia da integridade física e moral da vítima, encaminho o 

pedido de providencias protetivas da vítima Bruna Mislayne Tiedt, ante o 

noticiado no BO nº 2018.33709, datado em 29/01/2018, natureza ameaça 

e injuria nas circunstancias da Lei nº 11.340/06 e de acordo com os 

termos do mesmo dispositivo legal, solicito seha dada ciência ao Ministério 

Publico e demais providencias legais.

Despacho/Decisão: determino:1.Que o requerido não se aproxime da 

requerente (distância mínima 500 metros), não lhe telefone e não lhe 

mande recados por quaisquer meios (mensagens de texto, whatsapp etc), 

bem como para familiares e/ou testemunhas; e2.Que o requerido não vá à 

residência da requerente ou seu local de trabalho, a fim de preservar a 

sua integridade física e psicológica.Intime-se o requerido, sobre as 

medidas protetivas acima deferidas, bem como cientifique-o de que, em 

caso de descumprimento dela, poderá ser-lhe decretada a PRISÃO 

PREVENTIVA.Se necessário, o senhor oficial de justiça poderá utilizar a 

força policial para cumprimento do mandado, o que desde já autorizo, nos 

termos do § 3.º, do artigo 22, da Lei n. 11.340/06, devendo agir com 

parcimônia.Intime-se a requerente do deferimento destas medidas, a qual 

deverá comunicar este Juízo acaso não necessite mais delas ou se forem 

descumpridas.Notifique-se o Ministério Público sobre o teor da presente 

decisão.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, inclusive em regime de plantão, 

acaso ultrapassado o horário para distribuição regular dos 

mandados.Sinop, 31 de janeiro de 2018.Débora Roberta Pain Caldas Juíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Lucia Castilho 

Lopes, digitei.

Sinop, 09 de julho de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188438 Nr: 9743-55.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE BALTAZAR ALVES PIRES, 

MARCELO DOS SANTOS, SHIRLEY KATIA BISPO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:16126/MT, OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT / 7.974-B, 

WELLINGTON SILVA ROCHA - OAB:15561/MT

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEXANDRE BALTAZAR ALVES PIRES, 

Cpf: 08184646909, Rg: 10.148.922-1, Filiação: Maria de Lourdes Baltazar 

e Donizete Alves Pires, data de nascimento: 03/04/1993, brasileiro(a), 

natural de Toledo-PR, solteiro(a), catador de raiz, montador, servente, 

Telefone 9634-1201. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR à sentenciada, acima qualificado para indicar quais 

dos bens apreendidos lhe pertence, para posterior restituição, 

Cientificando-a de que o não comparecimento no prazo de 90 (noventa 

dias), os bens serão doados acaso uteis ou destruídos acaso inutilizáveis.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ABNER HUGO 

APARECIDA LOPES, digitei.

Sinop, 16 de março de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 332785 Nr: 11298-34.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CLAUDIO MESSIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:5926

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IPCD – Código Apolo 332785

Pedido de restituição de objetos apreendidos

Vistos.

Trata-se de pedido formulado por Claudio Messias de Souza de restituição 

do aparelho celular (Marca Samsung 4G Duos, IMEI 

357208071075947-01), de cinco pen drives e da importância de R$: 

2.601,60 (dois mil seiscentos e um reais e sessenta centavos), 

apreendidos nos autos Código Apolo 331070 (apenso), durante a sua 

prisão flagrancial pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 317, 

do Código Penal e artigos 12 e 14, ambos da Lei n. 10.826/03.

O Ministério Público se manifestou às fls. 09/10, opinando pelo 

indeferimento do pedido.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis a síntese. Fundamento e decido.

O presente pedido de restituição foi regularmente processado, com vista 

ao representante ministerial, nos termos do artigo 120, § 3.º, do Código de 

Processo Penal.

Compulsando os autos, não obstante a documentação juntada pelo 

requerente, nos termos do artigo 118, do Código de Processo Penal, 

comungo da opinião ministerial, no sentido de ser prematura a 

liberação/restituição do valor e dos bens apreendidos, haja vista a 

existência de fortes indícios da proveniência ilícita deles.

Nesse sentido a denúncia ofertada nos autos Código Apolo 331070 e os 

depoimentos e documentos nela contidos.

Posto isso, indefiro o pleito vertido na exordial, salientando que esta 
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decisão não impede a análise da restituição dos bens e dos valores na 

sentença a ser prolatada nos autos principais.

Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta decisão para a Ação 

Penal Código Apolo 331070 e ARQUIVEM-SE estes autos, com as baixas e 

anotações de vezo.

Publique-se. Dispensado o registro, nos termos do §4º, do artigo 317 da 

CNGC. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se.

Sinop, 30 de Julho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 332786 Nr: 11299-19.2018.811.0015

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CLAUDIO MESSIAS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Dias Carolina - 

OAB:GO/49007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IPCD - Código Apolo 332786Pedido de Revogação da Prisão 

PreventivaVistos.Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva 

manejado por Claudio Messias de Sousa, por intermédio de advogado ), 

INDEFIRO o pleito formulado por Claudio Messias de Souza às fls. 

02/09.Traslade-se cópia desta decisão aos autos Código Apolo 331070 

(denúncia incursionando-o nos delitos do art. 317, do CP, e arts. 14 e 12 

da Lei 10.826/03), ARQUIVANDO-SE este feito.Notifique-se o Ministério 

Público.Intime-se acusado por meio de seu advogado.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.Sinop, 30 de Julho de 

2018.Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 196806 Nr: 18508-15.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELINTON FERNANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JIVAGO BUDNY - 

OAB:11626/MT

 Intimo Vossa Senhoria advogado do réu para, em 05 dias, manifestar-se 

nos autos acerca da certidão de decurso de prazo às fls. 110.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 291546 Nr: 3258-97.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA PEREIRA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14.783/MT

 Por todo o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno a acusada 

Silvana Pereira Nascimento como incursa nas penas dos artigos 33, caput, 

e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006 e, também, artigo 2º, § 2º da Lei 

nº 12.850/2013.Passo a dosimetria da pena da ré.Pelo crime previsto no 

artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006(...) pena de 07 (sete) anos de 

reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa (...) Pelo crime previsto no artigo 

35 da Lei nº 11.343/2006 (...) 04 (quatro) anos de reclusão e 750 

(setecentos e cinquenta) dias-multa (...)Pelo crime previsto no artigo 2º, § 

2º da Lei nº 12.850/2013 (...) 05 (cinco) anos de reclusão e 62 (sessenta 

e dois) dias-multa (...) O somatório das penas privativas de liberdade 

fixadas à ré perfaz o total de 16 (dezesseis) anos de reclusão. Em razão 

disso, mesmo considerando-se o tempo de prisão provisória (artigo 387, § 

2º, do CPP), o regime de cumprimento deverá ser o inicial fechado (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 296477 Nr: 6262-45.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LECHEVISKI DE LIMA SIGNOR, 

AMANDA SOBRINHO DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTONIO 

BIOLCHI - OAB:18488/O, FRANCISCO ANTÔNIO BIOLCHI - OAB:MT - 

18.488/O

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que os objetos a serem restituídos já se encontram na 

Secretaria, razão pela qual INTIMO o advogado do réu para, no prazo de 

05 dias, retirá-los nesta secretaria.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 330797 Nr: 9915-21.2018.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KACL, IL, JRBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO COSTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N. 9915-21.2018.811.0015 (330797) – O

Determino a realização de estudo psicossocial completo do caso, no prazo 

de 15 (quinze) dias, atentando-se à promoção Ministerial da fl. 15.

Intime-se a requerente para que, no mesmo prazo acima, apresente nos 

autos cópias da certificação de registro junto ao Exército Brasileiro que 

autoriza seu genitor praticar tiro desportivo.

Com a juntada do relatório multidisciplinar, vista dos autos ao Ministério 

Público e retornem conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 296826 Nr: 6458-15.2017.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: REBECA VITORIA SANTOS FIDELIS, CÉLIA COSTA 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR RUHOFF - OAB:17782-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALTON VITAL PEREIRA - 

OAB:

 PROCESSO N. 6458-15.2017.811.0015 (296826) - O

Quanto aos fatos noticiados e requerimentos pela requerente às fls. 

509-510 e 334-335, intime-se a prestadora de serviço R. C. R. Assistência 

de Enfermagem Domiciliar Ltda – ME, para manifestação em 05 (cinco) 

dias.

No mais, cumpram-se integralmente as determinações constantes às fls. 

487 e 522.

Retornem os autos à Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 320295 Nr: 3273-32.2018.811.0015

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VV, EDSNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO CARATTI DE 

OLIVEIRA - OAB:16.666/A, LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - 

nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N. 3273-32.2018.811.0015 (320295) - O

I – Defiro assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 463, da CNGC.

II - Processe-se em segredo de justiça (NCPC, art. 189, II).

III - Dispenso o estágio de convivência da adotanda com os adotantes, nos 

termos do art. 46, §1º, segunda parte, do ECA.

IV - Determino a realização de estudo psicossocial da adotanda junto aos 

adotantes, devendo ser elaborado laudo no prazo de 20 (vinte) dias.
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V – Designo audiência de ratificação para o dia 23 de outubro de 2018, às 

16h30min.

VI – Em conformidade com a promoção Ministerial da fl. 44, intimem-se a 

genitora da adotanda, o adotante e o requerido para que compareçam à 

audiência, bem como, no prazo de 20 (vinte) dias, o requerente atenda à 

promoção Ministerial da fl. 44, item “02”.

VII - Cite-se e intime-se o requerido para oferecer resposta, no prazo de 

10 (dez) dias (ECA, art. 158), e comparecimento à audiência designada.

VII – Apresentados o laudo do estudo psicossocial e os documentos pelo 

requerente, vista dos autos ao Ministério Público.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.º 181/2018/RH

O doutor LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES, Juiz de Direito Diretor do Foro, 

da Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

 Considerando que o Laudo da Coordenadoria de Perícia Médica n.º 

319361, que recomendou que a servidora LUZINETE ANTONIA PINTO, 

Técnica Judiciária , matrícula n.º 6411, tenha a carga horária reduzida.

 RESOLVE

 Art. 1º - CONCEDER à servidora LUZINETE ANTONIA PINTO, Técnica 

Judiciária , matrícula n.º 6411, lotada na Secretaria da Vara Especializada 

da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher redução do horário de 

trabalho para 6 (seis) horas diárias, por 90 dias, pelo período retroativo a 

2 5 de julho de 2018 a 20 de janeiro de 2019, em conformidade com o 

laudo pericial anexo. Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento 

de Recursos Humanos do egrégio Tribunal de Justiça. Várzea Grande, 29 

de agosto de 2018.

 Luis Otávio Pereira Marques

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal

 PORTARIA N.º 180/2018/RH

O doutor LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro em Substituição Legal, da Comarca de Várzea Grande Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

 Considerando os termos da Lei Complementar nº. 04/90;

 RESOLVE

 Art. 1º - CONCEDER à servidora ADNEI MOREIRA MARTINS DE BARROS, 

Técnica Judiciária, matrícula n.º 4299, lotada no Juizado Especial Criminal 

Unificado - Várzea Grande, 90 dias de Licença Prêmio do quinquênio de 

20.8.2013 a 20.8.2018, condicionando o gozo à conveniência do serviço.

Várzea Grande, 29 de agosto de 2018

 Luis Otávio Pereira Marques

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal

Intimação

 Processo n. º 25026-26.2014.811.0002 – CÓDIGO 377611INTIMAÇÃO DO 

DR. JESIEL DE OLIVEIRA, OAB/MT N.º21898, para que tome ciência que o 

processo n.º 25026-26.2014.811.0002 – CÓDIGO 377611, da Segunda 

Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande – MT, 

arquivado na caixa 829, encontra-se disponível na Diretoria do Foro para 

retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de 

desarquivamento protocolado em 27/08/2018.

Divisão de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA N.º 182/2018/RH

O doutor LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES, Juiz de Direito Diretor do Foro 

da Comarca de Várzea Grande, em substituição legal no uso de suas 

atribuições legais; CONSIDERANDO a falta de condições de trabalho em 

decorrência de problemas no fornecimento de energia elétrica na UC 

6/66951-5 por parte a concessionária ENERGISA, sem previsão para 

retorno, conforme informação prestada pela referida concessionária 

(protocolos ns.º 51134531, 51135616, 51136717, 51136882, 51137641, 

51148314).

RESOLVE:

Art. 1º - SUSPENDER o expediente e o atendimento ao público no Fórum de 

Várzea Grande no dia 28 de agosto de 2018, a partir das 18h30min, 

paraque não haja prejuízo aos jurisdicionado.

§ único – O expediente dos Juizados Especiais desta Comarca 

permanecem inalterados.

Art. 2º - Ficam suspensos os prazos relativos aos processos físicos, 

para o primeiro dia útil, os prazos iniciados ou contemplados neste dia. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE, remetendo-se cópia à Douta 

Corregedoria de Justiça, à Procuradoria Geral da Justiça, à Subseção da 

OAB, aos Meritíssimos Juízes de Direito, à Defensoria Pública, dando-se 

ciência desta, ainda, aos senhores serventuários afixando-se no mural do 

Fórum.

Várzea Grande, 29 de agosto de 2018.

Luís Otávio Pereira Marques. Juiz de Direito Diretor do Foro em 

Substituição Legal

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1006806-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. N. D. S. (REQUERENTE)

E. C. D. S. (REQUERENTE)

J. A. P. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. DEYSIANE NARDELI DA SILVA e ELIVAN COSTA DA SILVA, 

devidamente qualificados nos autos, ingressaram com pedido de Divórcio 

Consensual, apresentando, para tanto, os termos do divórcio, 

estabelecendo a guarda e alimentos aos filhos menores, regulamentando, 

ainda, o exercício da visitação. A inicial foi instruída com os documentos 

necessários à propositura da ação. Instado a se manifestar, o 

representante do Ministério Público manifestou-se favoravelmente à 

homologação – evento id. n. 14841326. Vieram os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e decido. Tenho que os pedidos merecem ser 

acolhidos, em razão do caráter de consensualidade que se reveste a 

demanda. Ao tratar do divórcio direto, dispôs a Constituição Federal, em 

seu artigo 226, § 6º, verbis: Art. 226. A família, base da sociedade, tem 

especial proteção do Estado. {...} § 6º. O casamento civil pode ser 

dissolvido pelo divórcio. Pelo entendimento acima esposado, importante 

ressaltar que desnecessária a comprovação do lapso temporal antes 

exigido, bem como a demonstração de quaisquer causas para 

consubstanciar o divórcio. Assim, em virtude da atual redação do artigo 

constitucional, tem-se que basta a vontade de pelo menos um dos 

cônjuges para que se dê o divórcio. Diante do exposto, pela presença dos 

pressupostos legais e por tudo mais que dos autos consta, acolho, com 

base no artigo 487, i, do código de processo civil, o pedido formulado por 

DEYSIANE NARDELI DA SILVA e ELIVAN COSTA DA SILVA,, para 

DECLARAR Dissolvido o vínculo CONJUGAL que mantinham e, por 

conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO na forma convencionada na inicial, 

fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei 6.515/77 c/c artigo 226 § 

6º da Constituição federal. Homologo, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado relativo aos alimentos, guarda e 

visitação dos filhos menores, nos termos do artigo 487, iII, ‘b’, do código de 

processo civil. Cientifique-se o Ministério Público. Isento os requerentes do 

pagamento de custas e emolumentos judiciais, base forte no artigo 99, § 

3º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, expeçam-se o(s) 

mandado(s) competente(s). Depois de feitas as devidas anotações e 

comunicações, arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003708-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MANOEL CARDOSO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANOELLY VITÓRIA DE ASSIS ALMEIDA (RÉU)

MARCOS VINÍCIUS ASSIS DE ALMEIDA (RÉU)
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Vistos. I- Conforme certificado pelo Sr. Gestor (id. 14353631), redesigno 

para o dia 04/10/2018, às 14:00 horas. II- Intimem-se. III- Cientifique-se o 

MP. IV- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006912-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DOS SANTOS GREGORIO FERREIRA (REQUERENTE)

VAGNER SPIGUEL JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER DA SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. I- Designo audiência de conciliação (art. 165, §§ 2º e 3º do CPC) 

para o dia 04/10/2018 às 15:00 horas. II- Cite-se e intime-se, o requerido, 

para comparecer, acompanhado de advogado (art. 334, §9º do CPC), bem 

como para contestar a presente ação, em caso de não haver 

autocomposição (art. 335, I do CPC), no prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a 

contar da audiência de mediação/conciliação. III- Cientifique-se o requerido 

que, se assim lhe aprouver, deverá expressamente informar em petição o 

seu desinteresse na realização da audiência de mediação, no prazo de 10 

de antecedência da audiência designada (art. 334, §5º, segunda parte, 

CPC). IV- Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao requerido o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015). V- Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, art. 334, do 

CPC/2015. VI- Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer 

das partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 

15 dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. VII- 

Tendo em vista que nesta fase processual não há nos autos prova dos 

rendimentos do requerido, Arbitro os alimentos provisórios no valor de 

150% (cento e cinquenta por cento) do salário mínimo em favor dos filhos 

menores e 50% do salário mínimo em favor da requerente (cônjuge varoa), 

devidos a partir da citação, devendo ser pago, todo dia 10 de cada mês, e 

creditado na conta bancária indicada nos autos. VIII- determino a 

realização de Estudo Psicológico e Social no domicílio da requerente e da 

parte requerida, sem prévio aviso, consoante o artigo 167 do ECA, 

aferindo as condições econômicas, higiênicas, morais, afetivas, sociais e 

psicológicas para criação e educação dos menores. Em laudo 

circunstanciado. Prazo vinte (20) dias. IX- Concedo à requerente a 

assistência judiciária gratuita (art. 98 do CPC). X- Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 255666 Nr: 13617-92.2010.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTE MARIA DA SILVA, BKDSM, ADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO MENDONÇA (ESPOLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inventário

Código : 255666

Vistos.

Primeiramente, esclareço que o inventário é o processo judicial, de 

jurisdição contenciosa, destinado a apurar o acervo he-reditário e verificar 

as dívidas deixadas pelo de cujus, bem como as contraídas pelo espólio 

para, após o pagamento do passivo, estabelecer a divisão dos bens 

deixados entre os herdeiros, consistindo, assim, no procedimento 

destinado a entregar os bens herdados aos seus titulares, fazendo-os 

ingressar efetivamente no patrimônio individual dos herdeiros.

 Assim, para dar curso ao processo de inventário, a lei estabelece a 

necessidade de ser nomeado um inventariante, sendo que a pessoa 

nomeada para o múnus, deve firmar termo de inventariança (CPC, art. 617) 

e a ele incumbe exercer, basicamente, a administração e representação, 

tanto ativa como passiva da sucessão (CPC, art. 619) até a homologação 

da partilha, cabendo-lhe prestar as primeiras declarações (art. 620 e 

seguintes do CPC) e conduzir o processo até a formalização da partilha. 

Ou seja, cabe exclusivamente à inventariante exercer a administração do 

patrimônio e a entrega dos bens de forma individualizada terá lugar 

quando da partilha.

 Pois bem, analisando os autos, verifico que as partes estão 

representadas, há legitimidade e vislumbra-se a possibilidade jurídica, 

objetivando assim o prosseguimento do feito de forma que defiro em parte 

o pedido de fls., 172/174 e determino:

01) Que seja oficiado ao Consórcio Nacional Honda, para que transfira 

para conta judicial deste r. juízo as quantias exis-tentes, nas cotas 

pertencente ao de cujus – Paulo Sérgio Mendonça, (cotas – 

23000/130-26F e 26013/163-34), acrescidos das correções devidas.

02) Excluo dos bens a serem inventaria-dos/herdados as motos placas 

JZW -3173 e KAC -1624.

03) Determino seja oficiado à Mapfre Seguros (Kyoto Star Motors e 

Mercantil Luna Ltda) através do seu representante legal, que informe a 

este juízo no prazo de 15 (quinze) dias, se existe valor de seguro de vida 

referente a apólice nº 0000101, a ser pago, tendo como favorecido o de 

cujus Paulo Sérgio Mendonça.

04) Observo que o imóvel descrito não encontra-se em nome do falecido, 

assim indefiro o pedido de fls., 172/174, devendo a inventariante adotar os 

meios legais de regularização. (artigo 612 do CPC)

05) Adote Sr. Gestor as providencias pertinentes.

III- Intime-se.

III- Cumpra-se.

Várzea Grande 09 de agosto de 2018.

Dr. josé antonio bezerra filho

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 376001 Nr: 23772-18.2014.811.0002

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA TEIXEIRA DA SILVA, DAMIÃO TEIXEIRA, AZELIA 

MATIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA INOCENCIA DE JESUS SILVA, 

JOANITA EDELTRUDES DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - 

OAB:7162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARBATO DA 

SILVA - OAB:MT/ 09633, CREIDE MARIA DA SILVA - OAB:15915/MT

 Vistos.

Tendo em vista o falecimento da impugnada, Sra. Marina Inocência de 

Jesus Silva, o feito seguirá apenas com relação à impugnada Sra. Joanita 

Edeltrudes da Silva Almeida.

Assim:

I- Intime-se a impugnada Sra. Joanita Edeltrudes da Silva Almeida para 

juntar aos autos, no prazo de 15 dias, suas 3 últimas declarações de 

imposto de renda.

II- Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 376000 Nr: 23771-33.2014.811.0002

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA TEIXEIRA DA SILVA, DAMIÃO TEIXEIRA, AZELIA 

MATIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA INOCENCIA DE JESUS SILVA, 

JOANITA EDELTRUDES DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - 

OAB:7162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CREIDE MARIA DA SILVA - 

OAB:15915/MT

 Vistos.

I- Tendo em vista a necessidade de colação nos autos de inventário em 

apenso postergo a análise do presente feito para depois de concluídos 

aqueles autos.

II- Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 436003 Nr: 4731-94.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADM, WADM, JDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI 

- UNIVAG - OAB:12.120

 Vistos. Defiro o pedido supra e suspendo o processo pelo prazo de 10 

(dez) dias nos termos do artigo 313, inciso II, do CPC. Decorrido o prazo 

legal, manifeste-se o exequente. Desta audiência saem as partes 

devidamente intimadas e cientificadas. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 234613 Nr: 14668-75.2009.811.0002

 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: EMGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJAG, ACGK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MARTINS MOREIRA 

DOS SANTOS - OAB:10127-E/MT, Paulo Fernando Schineider - 

OAB:8117, RONAN JACKSON COSTA - UNIVAG/CURADOR - OAB:4781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B/MT, PABLO RAMIREZ FONSECA - OAB:18969

 Vistos. A audiência restou prejudicada ante o não comparecimento da 

parte requerida. Objetivo da audiência designada para esta data, era 

esclarecer os fatos ante o pedido de remoção da inventariança. Observo 

ante o pedido de Fls.(236), que a parte requerente Alessandra, não tem 

interesse na composição amigável. Objeto do presente inventario é dar a 

todos os herdeiros os quinhões que lhe são por direitos já que trata-se de 

um único imóvel o que, em tese, seria de fácil solução, já que todos os 

envolvidos são maiores e capazes.

 Não é isso que se observa ante a narrativa do pedido de remoção da 

inventariante.

 Como é cediço, a remoção do inventariante faz-se necessária quando 

verificada sua omissão funcional no exercício do cargo, podendo ser 

decretada pelo Juiz de ofício ou a requerimento de qualquer interessado, 

sempre em atenção ao disposto no artigo 622 do novo Código de 

Processo Civil .

Não é o que se observa nos autos.

Como salientado acima, o inventário trata-se de único bem imóvel e a 

inventariante nomeada Esther Marlene Gonçalves Bueno, vem cumprindo 

com seu mister.

 Por outro lado as questões suscitadas no pedido da requerente 

Alessandra Cristina Gonçalves nos autos apensos Código. Nº 467381 

refogem ao conhecimento desta vara especializada, já que as matérias 

arguidas, devem ser discutidas em juízo competente pelas vias ordinárias 

e/ou criminais.

Diante do exposto e objetivando o prosseguimento do inventario resolvo o 

mérito do incidente constantes nos autos Cód. 467381(remoção de 

inventariante) com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, rejeitando o pedido de remoção formulado por Alessandra Cristina 

Gonçalves Kurchinski.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 389681 Nr: 5170-42.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA MEDRADO LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:MT 4.099

 Vistos. Defiro o pedido na forma pactuada e suspendo o processo pelo 

prazo de 90 (noventa) dias nos termos do artigo 313, inciso II, do C. P. C. 

Decorrido prazo manifestem-se as partes. Desta audiência saem as 

partes devidamente intimadas e cientificadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 436178 Nr: 4759-62.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVDSA, MSDA, MJDAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOUELLY DE SOUZA 

MORAES COSTA - OAB:17018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, diante da diligência negativa da Carta Precatória, intimo a 

parte Autora por meio de seu patrono a se manifestar no prazo legal de 05 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 228986 Nr: 9131-98.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOeLOCrpsgESDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES ECHEVERIA - 

OAB:4939, FLAVIA ROSA NICANOR DE SOUZA - OAB:OAB/MT 9452/E, 

Grazielle Rayza Santos Conceição - OAB:12591-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em face da devolução da Carta Precatória onde comprova 

ter sido cumprida e o Executado efetuado o pagamento do débito e 

consequente soltura pelo Juízo deprecado, impulsiono os autos para 

INTIMAR A PARTE AUTORA A SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 436178 Nr: 4759-62.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVDSA, MSDA, MJDAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOUELLY DE SOUZA 

MORAES COSTA - OAB:17018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos..

 Trata-se de Ação REVISional de alimentos endereçada a este Juízo da 1ª 

Vara de Família e Sucessões com pedido distribuição por dependência 

aos autos nº 16044-57.2013.811.0002.

É o relatório.

 Decido.

Analisando o sistema Apolo, verifico que a ação que fixou os alimentos 

neste juízo (nº 16044-57.2013.811.0002), encontra-se devidamente 

sentenciada, portanto, já satisfeita a prestação jurisdicional.

Tratando-se a revisão de alimentos de uma ação autônoma, conclui-se 

que não há que se falar em conexão e/ou prevenção deste juízo. Isso 

porque a revisão de alimentos trata de pedido posterior à sentença, 

fundada em fatos novos, não existindo, pois, risco de julgamentos 

conflitantes, notadamente quando já julgado e arquivado a ação de 

alimentos anterior.

Sobre o assunto, é a Súmula nº 235 - STJ: “A conexão não determina a 

reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

No mesmo sentido, é a jurisprudência:

 CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO QUE FIXA ALIMENTOS E AÇÃO 

QUE PRETENDE A EXONERAÇÃO - CONEXÃO - INEXISTÊNCIA - AÇÃO DE 

ALIMENTOS JÁ TRANSITADA EM JULGADO - ACESSORIEDADE ENTRE AS 

AÇÕES - AUSÊNCIA - INAPLICABILDIADE DO ART. 108, CPC - JUÍZO 

COMPETENTE – FIXAÇÃO - DISTRIBUIÇÃO. Proposta ação de exoneração 

de alimentos, o juízo competente será estabelecido pela distribuição, haja 

vista a ausência de conexão entre a referida ação exoneratória e ação de 
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que fixou os alimentos, que já havia sido extinta, não havendo, ainda, que 

se falar em acessoriedade entre as ações, na forma do art. 108, CPC. 

(Processo 1.0000.08.480578-7/000, Relator Des. Eduardo Andrade, DJ 

07/10/2008, DP 24/10/2008, TJ/MG).

Assim, no presente caso, não há que se falar em prevenção, haja vista 

que a ação em que foram fixados os alimentos que ora se pretende 

revisar, já foi objeto de sentença.

 Dessa forma, inexistindo conexão ou mesmo prevenção deste juízo, 

determino a devolução destes autos à Central de Distribuição para que 

proceda a devida redistribuição do feito à uma das Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca, de forma livre.

Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008702-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. B. D. H. C. (REQUERENTE)

E. D. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. K. R. (ADVOGADO(A))

A. A. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1008702-36.2017.8.11.0002 Certifico que designo a data de 

10/setembro/2018 às 15h20min para a realização de audiência de 

conciliação conforme determinado em decisão. Várzea Grande/MT, 22 de 

agosto de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008702-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. B. D. H. C. (REQUERENTE)

E. D. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. K. R. (ADVOGADO(A))

A. A. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1008702-36.2017.8.11.0002 Certifico que designo a data de 

10/setembro/2018 às 15h20min para a realização de audiência de 

conciliação conforme determinado em decisão. Várzea Grande/MT, 22 de 

agosto de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008702-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. B. D. H. C. (REQUERENTE)

E. D. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. K. R. (ADVOGADO(A))

A. A. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1008702-36.2017.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas: - À(o) Advogado(a) da Parte Autora para impugnar no prazo legal 

Várzea Grande/MT, 30 de agosto de 2018. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002428-90.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVES MARIA PIRES (REQUERENTE)

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA (ADVOGADO(A))

ARI DOMINGOS PIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENUINO PIRES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

LIDIA PIRES (HERDEIRO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1002428-90.2016.8.11.0002. VISTOS etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que o Inventariante veio a óbito no 

curso do processo. Defiro a habilitação da Sra. Lídia Pires, eis que viúva 

(Id. 2144916). Nomeio Inventariante a Sra. Ives Maria Pires. Intime-se a 

Inventariante, via Advogado, para trazer aos autos a certidão de óbito do 

falecido e qualificação completa dos sucessores. Intimem-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 26 de Julho de 2018. CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 314020 Nr: 10251-40.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHRDF, GCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:20.920MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GAIVA MAGALHÃES 

DOS SANTOS - OAB:19493

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver 03 (três) dias , os autos que 

encontra-se em seu poder,

 sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art . 234 

§ 2º do do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 56948 Nr: 2758-61.2003.811.0002

 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: MEDFRPMMDLJDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO APARECIDO DE 

SOUZA - UNIC - OAB:5332-A, UNIC - Beira Rio - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIOLA CARLA CUNHA 

CARNEIRO - OAB:10.743, LIVIA BILIBIO PIVA - OAB:13804, NAJLLA 

ZANUTTO HAMAD - OAB:OAB/MT 13.016, RAFAEL FURMAN ALVES DE 

SOUZA - OAB:12525, Tatiane Carla Gomes de Castro - 

OAB:10826/MT, TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA - OAB:3363-B/MT

 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.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005030-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. N. M. D. (ADVOGADO(A))

R. D. S. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. F. C. (RÉU)

 

Certidão Designação de Audiência ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

V Á R Z E A  G R A N D E  P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o 

1005030-83.2018.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão de 06/08/2018 (Id 13789930), autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação para o 

dia 10 de outubro de 2018 às 15h00. Várzea Grande/MT, 30 de agosto de 

2018. Fátima Maria Wanderley Sales Técnica Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000642-40.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

C. B. D. S. (AUTOR(A))

M. G. M. N. (ADVOGADO(A))

M. B. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. B. O. (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 VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000642-40.2018.8.11.0002. AUTOR(A): CAMILA BARBOSA DA SILVA, 

MARIANA BARBOSA DA SILVA RÉU: JOSE CLAUDIO BARBOSA ORMOND 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por 

CAMILA BARBOSA DA SILVA, maior e capaz, e MARIANA BARBOSA DA 

SILVA, representada por sua genitora Sr.ª LUCILENE MERI DA SILVA 

BARBOSA, em face de JOSÉ CLAUDIO BARBOSA ORMOND, pelo rito do 

art. 528 e ss do CPC/2015. Inicialmente, sabe-se que a execução de 

alimentos em processo apartado (autônomo), fundada em título judicial, 

somente se justifica no caso de alimentos provisórios, bem como dos 

alimentos fixados em sentença ainda não transitada em julgado, por 

aplicação direta do artigo 531, § 1°, do Código de Processo Civil. O 

cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado 

nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença. (artigo 531, § 

2°, do Código de Processo Civil). Em consulta ao Sistema Apolo, bem como 

dos documentos acostados a inicial (id. n. 11546617), a prestação 

alimentícia foi fixada nos autos da Ação de Alimentos, tombada sob o n. 

14635-51.2010.811.0002 (Código 256168). Portanto, o cumprimento de 

sentença deve ser procedido naqueles autos. Ex Positis, nos termos do 

art. 330, I, do CPC/2015, INDEFIRO a petição inicial e, via de consequência; 

JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito, nos ternos do art. 485, IV, 

do CPC/2015. Sem custa e honorários face à gratuidade de Justiça que 

ora defiro, consubstanciado no art. 98 do CPC/2015. Cumprida a 

determinação supramencionada, volva-me os autos principais conclusos 

com a máxima urgência. Ademais, os servidores desta serventia devem 

atentar-se às conclusões de processos ao gabinete, devendo remetê-los 

às pastas corretas para que as partes não sejam prejudicadas ante ao 

longo lapso temporal que o feito aguarda sem decisão. Publique-se. 

Intime-se. Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000862-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDESIO MARTINS DA SILVA (ADVOGADO(A))

ZELINDA SFALCIN BIAZATI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ BIAZATI (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000862-72.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: INVENTÁRIO (39)/[Inventário e Partilha]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ZELINDA SFALCIN BIAZATI Parte Ré: 

INVENTARIADO: JOAO LUIZ BIAZATI Vistos etc. Considerando a inércia 

da herdeira em dar andamento ao feito, conforme certidão acostada no id. 

n. 11667395, determino a remessa do presente feito ao arquivo, com as 

baixas e anotações de praxe, retomando seu curso a pedido das partes, 

assim que cumprir a determinação constante no decisum do id. n. 4954326 

em sua integralidade. Arquive-se o feito com as formalidades legais. 

Intimem-se. Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002141-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. D. P. (ADVOGADO(A))

J. S. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. R. G. D. O. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n.º 1002141-59.2018.8.11.0002 

Certidão de Designação de Audiência (conciliação) Cumprindo ordem 

judicial, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo 

audiência de conciliação para o dia 17 de outubro de 2018, às 14:30horas. 

Várzea Grande/MT, 30 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009036-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. M. J. (AUTOR(A))

K. A. B. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. K. C. E. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n.º 1009036-70.2017.8.11.0002 

Certidão de Designação de Audiência (conciliação) Considerando Relatório 

de Estudo Psicossocial indicando endereço atualizado da requerida 

(Id13652333) e cumprindo ordem judicial, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC 

e Provimento 56/2007, redesigno audiência de conciliação para o dia 17 de 

outubro de 2018, às 15horas. Várzea Grande/MT, 30 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-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003412-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR (ADVOGADO(A))

JERONIMO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Processo 1003412-06.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Defiro a gratuidade de justiça postula, com escoro no art. 98, 

do CPC/2015. Trata-se de Ação de Retificação Cível de Certidão de Óbito, 

proposta por JERONIMO RIBEIRO DA SILVA, para a retificação no registro 

da certidão de óbito do número de filhos deixados pelo de cujus JAYME 

RIBEIRO DA SILVA. Denota-se dos autos que a petição inicial veio 

desacompanhada do documento de um dos filhos do de cujus. Destarte, 

DETERMINO que os requerentes, procedam à emenda à inicial, nos termos 

do art. 321, do CPC/2015, acostando aos autos, cópia de documento de 

identificação do Sr. Antonio da Conceição da Silva, sob pena de 

indeferimento da inicial. Com aporte aos autos, conclusos. Às 

providências. SEDE DO 3ª 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: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888400

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 256163 Nr: 14659-79.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGZNCDS, GRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YASMIN DE PINHO NOVO LOPES 

- OAB:21.335 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: joão simão de arruda - 

OAB:9209, Rômulo Nogueira de Arruda - OAB:7693

 DECIDO.A pretensão merece prosperar.Com efeito, por meio da sentença 

proferida nos autos do Processo n. 039/2010, Id. 239256, os alimentos à 

mãe foram julgados improcedentes, enquanto os alimentos aos filhos 

foram fixados em um salário mínimo para cada um (fls. 151/155). A 
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exclusão da Sra. Geany Rodrigues dos Santos dos autos, na qualidade de 

exequente, foi determinada às fls. 189/190.O acordo celebrado entre as 

partes (fls. 202/204), não foi homologado pelo Juízo (fls. 231).(...).Nesse 

sentido:AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM 

AGRAVO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO DE ALIMENTOS.EFEITOS. DATA DA CITAÇÃO. RETROATIVIDADE. 

SÚMULA Nº 168/STJ 1. O acórdão embargado encontra-se em 

consonância com a jurisprudência atual, atraindo a incidência da Súmula 

nº 168/STJ.2. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de 

que os efeitos da sentença que reduz ou majora a prestação alimentícia 

ou até mesmo exonera o alimentante do seu pagamento retroagem à data 

da citação, devendo-se respeitar apenas a irrepetibilidade dos valores 

adimplidos e a impossibilidade de compensação do excesso pago com 

prestações vincendas. (Negritei).3. Agravo regimental não provido.(AgRg 

nos EAg 1152842/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 04/11/2015).Reitero. A 

questão da exclusão da genitora da qualidade de exequente não está 

sendo decidida nesta ocasião. A decisão de fls. 189/190, proferida em 

25/06/2014, já determinou sua exclusão e deve ser cumprida, já que 

precluiu.Intimem-se as partes desta decisão.Digam sobre o interesse no 

prosseguimento do feito, descrevendo os valores pagos e os pendentes 

de pagamento, em memória atualizada da dívida.O executado deve 

abster-se de juntar recibos repetidos, eis que o processo está repleto 

deles.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 29 de Agosto de 2018. CHRISTIANE 

DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 319449 Nr: 15826-29.2013.811.0002

 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: MDCB, CCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGT, RFPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Fernandes da Silva - 

OAB:10589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS PINHEIRO 

SANTOS - OAB:10315, Carlos Gonçalves Tavares - OAB:3830, Fábio 

José dos Santos - OAB:16.263/MT

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., conforme Relatório de Visita Psicossocial encartada as fls. 

182, impulsiono estes autos as partes.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1007210-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERVAZIO EDESIO ALBUES (REQUERENTE)

FLÁVIA CONCEIÇÃO DA SILVA STABILITO ALBUÊS (ADVOGADO(A))

ELIANA LEITE ALBUES CARVALHO (REQUERENTE)

MARIA DE JESUS ALBUES (REQUERENTE)

CLOTILDES ALBUES DA SILVA (REQUERENTE)

JANETH FATIMA ALBUES (REQUERENTE)

MARIA CATARINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ADALBERTO JORGE ALBUES (REQUERENTE)

GONCALO MOREIRA ALBUEZ (REQUERENTE)

SEBASTIAO WILSON ALBUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSENSUAL (INTERESSADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007210-72.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ADALBERTO JORGE ALBUES, 

CLOTILDES ALBUES DA SILVA, ELIANA LEITE ALBUES CARVALHO, 

GERVAZIO EDESIO ALBUES, GONCALO MOREIRA ALBUEZ, JANETH 

FATIMA ALBUES, MARIA CATARINA DE ALMEIDA, MARIA DE JESUS 

ALBUES, SEBASTIAO WILSON ALBUES INTERESSADO: CONSENSUAL 

Vistos etc. Defiro a gratuidade de justiça postulada, com escoro no art. 98 

do CPC/2015. Trata-se de requerimento para expedição de Alvará Judicial 

nos termos da Lei 6.858/80, proposto por ADALBERTO JORGE ALBUÊS e 

OUTROS, para levantamento dos valores deixados junto à Caixa 

Econômica Federal, pelo de cujus ANTONIO LEOPOLDINO DE ALBUÊS. 

Diante dos elementos trazidos nos autos, DETERMINO que a secretaria 

deste juízo, oficie à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, requisitando 

demonstrativo dos valores atualizados depositados na instituição, em 

nome de ANTONIO LEOPOLDINO DE ALBUÊS, inscrito no RG n.º 

0755562-8, e no CPF n. 161.822.861-72, o qual deverá ser informado no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias do recebimento desta, sob pena de incidir 

no crime do art. 330 do Código Penal Brasileiro. Oficie também ao INSS 

(Instituto Nacional da Seguridade Social), buscando informativos se há 

outros beneficiários/dependentes da de cujus, o que também deverá ser 

informado no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da 

presente decisão. Instrua os ofícios com cópias dos documentos da de 

cujus que constam na inicial, com o fito de subsidiar as informações 

solicitadas. Com aporte das informações supramencionadas, volva-me 

concluso. Intime-se. Oficie-se. Às providências. (Assinado Digitalmente) 

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007606-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. O. D. P. (AUTOR(A))

E. J. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. O. P. (RÉU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007606-49.2018.8.11.0002. AUTOR(A): ALZENY OLAZAR DO PRADO 

RÉU: WILLYAN OSMAR PEREIRA Vistos etc. Inicialmente, defiro a 

gratuidade de Justiça, com escoro no art. 98 do CPC/2015. Trata-se de 

Execução de Alimentos proposta por KETHELLY SOFIA DO PRADO 

PEREIRA representada por sua genitora, Sr.ª ALZENY OLAZAR DO 

PRADO, em face de WILLYAN OSMAR PEREIRA, pelo rito do art. 528 e ss 

do CPC/2015. Pretendem os exequentes o processamento do feito pelo rito 

da execução fundada em título judicial, que se aplica no que couber ao rito 

da coerção pessoal. Como sabido, o cumprimento de sentença pelo rito da 

prisão dos três últimos meses que antecedem o protocolo do pedido, ou 

seja, Junho, Julho e Agosto de 2018. O artigo 531, § 2º, do Código de 

Processo Civil/2015, assim dispõe: Art. 531. O disposto neste Capítulo 

aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios. § 1o A execução dos 

alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados em sentença 

ainda não transitada em julgado, se processa em autos apartados. § 2o O 

cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado 

nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença. Contudo, 

desnecessário requisitar os autos em que foram fixados os alimentos, eis 

que a presente execução encontra-se instruída com o título, razão pela 

qual deixo de requer os autos principais, conforme preleciona o artigo 

supramencionado, o que faço em razão do Princípio da Razoável duração 

do Processo, insculpido no art. 5º, LXXVIII da CF/88 e art. 4º do CPC/2015. 

Assim, cite-se o executado, por Oficial de Justiça, para, no prazo de 03 

(três) dias, pagar o débito alimentar, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão de 01 (um) a 03 (três) 

meses (art. 528, § 3º do NCPC). O executado deverá ser cientificado de 

que no valor do débito deverão ser incluídas as prestações que se 

vencerem até o efetivo pagamento. Nesse sentido o art. 290, do CPC e a 

súmula 309, do c. Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese de pagamento 

realizado mediante depósito bancário em caixa eletrônico, este só será 

apreciado após a manifestação dos exequentes, os quais deverão ser 

intimados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da juntada do documento. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, manifeste-se a credora o 

que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, e em seguida, colha-se 

parecer do representante do Ministério Público, após concluso. Desde já, 

defiro as prerrogativas previstas no artigo 212, §§ 1º e 2°, do CPC/2015. 

Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Varas Cíveis

1ª Vara Cível
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007284-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

ROSINETE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1007284-29.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ROSINETE RAMOS DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Defiro à parte 

autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, 

com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Intime-se a parte requerida, para que no prazo da contestação, 

promova a exibição dos documentos pleiteados pelo autor que se 

encontre em seu poder. Para tanto, Em que pese à manifestação expressa 

da parte autora no desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 

334, caput, §4º, inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação/ 

mediação para o dia 10/10/2018, às 11:00 horas a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a parte requerida, por correio ou mandado, para 

comparecimento à audiência de conciliação e/ou mediação, com 

antecedência mínima de 20 dias, facultando-lhe a prerrogativa de 

manifestar, com 10 (dez) dias de antecedência da audiência acima 

designada, seu desinteresse na autocomposição, hipótese em que a 

audiência será cancelada e o termo inicial para oferecer contestação 

iniciará da data do protocolo do pedido de cancelamento da solenidade 

(art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 335, ambos do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002412-39.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BALTAZAR GOMES GARCIA (REQUERENTE)

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002412-39.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: BALTAZAR GOMES GARCIA REQUERIDO: CLARO S/A 

Vistos... Certifico que a contestação, bem como, impugnação foram 

anexadas tempestivamente. Procedo, ainda, a intimação às partes para 

especificação das provas a serem produzidas . Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000655-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CANDIOTTO FREIRE (ADVOGADO(A))

MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

THIAGO ANDRADE AMERICANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO BALDUINO CRUZ LODI (EXECUTADO)

DANIELA DOS SANTOS VIEIRA LODI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca da certidão negativa ID n. 11293110 de 

09/01/2018 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008153-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL (ADVOGADO(A))

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WSP FAB E COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca da certidão negativa ID n. 11050147 de 

07/12/2018 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009193-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DA CUNHA MOTA (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA 

(REQUERENTE)

GABRIELA VITORIANO ROCADAS PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA ROCHA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca da certidão negativa ID n. 13518774 de 

06/06/2018 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003695-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLADSTONE GIMENIS (REQUERENTE)

GLADSTONE GIMENIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KALLEMAN RAMOS DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003695-29.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: GLADSTONE GIMENIS REQUERIDO: KALLEMAN RAMOS DE 

FIGUEIREDO Vistos... A Constituição Federal assegurou dentre os direitos 

e garantias fundamentais (art. 5º, LXXIV) o de assistência jurídica na 

forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência 

de recursos. Como bem elencado pela autora, existe a possibilidade da 

simples declaração de que trata o art. 98 do CPC para concessão do 

benefício da gratuidade judiciária. No entanto, incumbe ao magistrado 

decidir, por meio dos documentos apresentados, se o litigante tem 

condições ou não de arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao 

seu sustento. Nesse sentido, é lícito ao juiz determinar a comprovação do 

estado de miserabilidade antes de decidir sobre a concessão da 

assistência judiciária gratuita, e mediante os documentos apresentados na 

inicial, não comprovada a sua suposta hipossuficiência financeira. DESSA 

FORMA, rejeito o pedido, DETERMINO a intimação da parte autora para que 

no prazo de 15 (quinze) dias providencie o recolhimento das custas e 

taxas processuais de ajuizamento, sob pena de cancelamento da 

distribuição deste feito (art. 290, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003596-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI ROSSETTO TREVISOL (AUTOR(A))

ademar coelho da silva (ADVOGADO(A))

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE MACHADO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca da certidão negativa ID n. 11707479 de 

08/02/2018 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004868-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO EDUCACIONAL KID'S LTDA - EPP (AUTOR(A))

KOHELER DO PRADO (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 590 de 687



Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FERREIRA DOS SANTOS 80196888115 (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca da certidão negativa ID n. 13235327 de 

16/05/2018 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001603-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR APARECIDO BUFETE (AUTOR(A))

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. DE LIMA COMERCIAL - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão de Impulsionamento Impulsiono estes autos 

para intimar a parte autora a se manifestar sobre o AR devolvido 

(ID8129816). MARIA AUXILIADORA DIAS DE MATTOS Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002642-81.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE (ADVOGADO(A))

BLESS SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

ARACELI MONTEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (RÉU)

SAGA MALLS SPE 010 LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que contestação quanto a 

impugnação foram apresentadas tempestivamente, INTIMO, ainda, as 

partes no prazo de 10(dez) dias para especificarem as provas que 

pretendem produzir. MARIA AUXILIADORA DIAS DE MATTOS Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003638-79.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BEATRIZ CONDE GALVAO (ADVOGADO(A))

BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS BALDIN LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca da certidão negativa ID n. 9814538 de 

11/09/2017 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004750-83.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

ERIC STALLONE QUEIROZ JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA PATRICIA DE QUEIROZ SOUZA SILVA OAB - 010.607.011-89 

(CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1004750-83.2016.8.11.0002 Vistos... Intimem-se as partes 

para manifestarem-se sobre o laudo pericial sob a Id. nº 4589939, no 

prazo de cinco dias. Feito isso, conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002498-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DE CAMPOS MORAIS (AUTOR(A))

ALANA CARDOSO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Luciano de Sales (ADVOGADO(A))

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(RÉU)

CLESIO PLATES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FRANCISMAR SANCHES LOPES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé que analisando o 

processo, constatei que a Intimação ID n. 14606995 de 07/08/2018 não foi 

enviada ao Diário da Justiça Eletrônico (DJE) para publicação. Outrossim, 

CERTIFICO que mesmo sem ter sido publicado, a parte requerente já 

atendeu mencionada intimação (ID n.14974336 de 27/08/2018). Assim, 

IMPULSIONO o processo para proceder a INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA através Diário da Justiça Eletrônico para especificar as 

provas que ainda pretende produzir. VÁRZEA GRANDE, 30 de agosto de 

2018. SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 

36861848

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006310-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. N. D. B. (AUTOR(A))

J. D. S. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. M. D. A. E. S. (RÉU)

G. J. D. S. (RÉU)

C. D. S. S. (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca da certidão ID n. 14815523 de 17/08/2018 do 

(a) oficial de justiça no que se refere a não citação da parte requerida 

Gonçalo José da Silva, para que seja possível a sua citação/intimação 

para comparecer a audiência redesignada para a data de 30/10/2018 às 

08:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003536-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO (ADVOGADO(A))

M. G. F. D. J. (AUTOR(A))

MARIANA CORDEIRO FORTES DE BARROS (ADVOGADO(A))

WANISCLEY FRANCISCO DE JESUS (AUTOR(A))

SUELY FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES (ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO MENDES DA SILVA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para comparecerem a audiência de conciliação 

redesignada para a data de 19 de setembro de 2018 às 10:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000057-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELBER COSTA BAIMA (ADVOGADO(A))

ESDRAS SIRIO VILA REAL (ADVOGADO(A))

ACQUA INTERNATIONAL CONSULTORIA E INVESTIMENTOS S/A 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMOR TAGLIAMENTO BREMM (ADVOGADO(A))

ALVIR ROBERTO WEBER (RÉU)

Ricardo Augusto Mendes Silva (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

JOE MOACIR WITCZAK (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que o Recurso de Apelação foi 

interposto no prazo legal, impulsiono para autora apresentar as 

contrarrazões. VÁRZEA GRANDE, 30 de agosto de 2018. 

Atenciosamente, TANIA SEBASTIANA RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 440538 Nr: 7031-29.2016.811.0002

 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: REGINALDO LABORA FERREIRÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Processo nº 7031-29/2016. (Cód.440538)

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 das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 390238 Nr: 5486-55.2015.811.0002

 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: ALESSANDRA FERNANDES PINTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMO ROSSI ADMINISTRADOR DE 

CONSÓRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER AZIZ SABER - OAB:9825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO BATTAGLIA - 

OAB:22852/A

 DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido desta Ação de 

Indenização por Danos Morais.Considerando o depósito realizado pela ré 

em face do cumprimento da tutela e também pelo encerramento do grupo, 

montante que a ré não impugnou, EXPEÇA-SE EM FAVOR DA AUTORA 

alvará de levantamento, com os devidos acréscimos.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.: 417933 Nr: 20947-67.2015.811.0002

 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: GLEIKA CASSIANA SANTOS CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A - BRASIL TELECON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:MT 

18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Processo nº 20947-67/2015. (Cód.417933)

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.: 370111 Nr: 19532-83.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUCAS DUARTE

 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

 Processo nº 19532-83/2014. (Cód. 370111)

Vistos...

Ao credor para dizer se concorda com os valores depositados às fls. 138, 

ciente que sua inercia, ensejará na concordância e extinção do feito.

Feito isso, conclusos.

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.: 379102 Nr: 26113-17.2014.811.0002

 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: ANDRÉIA DA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 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 B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 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. 30, 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 na forma do art. 98, § 

3º, do NCPC.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).Transitada em julgado e não havendo manifestação, ao 

arquivo com as devidas baixas.Esta sentença é publicada no seguinte 

enderenço eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 393701 Nr: 7596-27.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAMIS GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUA GUARIROBA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DACORSO - 

OAB:14777-A

 Assim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos feitos nesta Ação 

Declaratória c/c Danos Morais.Em decorrência, REVOGO a tutela de fls. 

16, ficando prejudicada a análise dos Declaratórios de fls. 18/20 pela 

perda do objeto. Expeça-se contramandado.Condeno a autora ao 

pagamento de 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.Condeno a autora em multa por litigância de má-fé, que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (NCPC, art. 

81).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 das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias
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 Cod. Proc.: 392007 Nr: 6566-54.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATHLEEN APARECIDA DO CARMO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Assim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos feitos nesta Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais.Em decorrência, REVOGO a tutela de fls. 32, determinando que se 

expeça contramandado.Condeno a autora ao pagamento de 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 pelo autor, cuja obrigação deverá ser 

suspensa na forma do art. 98, § 3º, do NCPC.Condeno o autor ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor corrigido da causa (NCPC, art. 81).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 n 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.: 318789 Nr: 15175-94.2013.811.0002

 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: JEAN JOSE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S. A. BANCO MULTIPLO - BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:MT 13.604-A

 Processo nº 15175-94/2013. (Cód. 318789)

Vistos...

Ao credor para dizer se concorda com os valores depositados às fls. 130, 

ciente que, sua inércia ensejará na concordância e extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 28 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 212556 Nr: 8044-44.2008.811.0002

 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: MOTO RAÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEPAVE TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA, REAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENALDO AMERICO ORTIGARA - 

OAB:OAB/MT 9552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cárita Pereira Alves - 

OAB:10.531/MT, THIAGO RIBEIRO - OAB:13293/MT

 Processo n.º 8044-44/2008. (Cód. 212556).

Vistos...

Trata-se de AÇÃO CAUTELAR INOMINADA DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO 

proposta por MOTO RAÇA LTDA., em desfavor de ENGEPAV 

TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, REAL MERCANTIL LTDA.

Em face do que consta na às fls. 189/190 em as partes comunicam a 

realização de acordo pondo fim ao processo, requerem sua homologação 

e a extinção do feito, 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.

Decorrido o prazo, e não havendo manifestação das partes, certifique-se 

e arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE-MT, 28 DE AGOSTO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 436325 Nr: 4810-73.2016.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AURENE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA - IMOBILIÁRIA FINANCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:8938

 Processo nº 4810-73/2016. Código 436325

Vistos...

Em virtude de readequação de pauta, redesigno audiência de instrução e 

julgamento para o dia 09.10.2018, às 17h00min.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 28 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 374199 Nr: 22466-14.2014.811.0002

 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: LUDMILA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA RODRIGUES - OAB:MT 

12.503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 22466-14/2014 (Cód. 374199)

Vistos...

Em que pese o pedido de julgamento antecipado da lide pela autora, em 

apego aos princípios da economia processual e aproveitamento dos atos, 

facultou-lhe a juntada nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, de documento 

expedido pelo Registro de Imóveis a comprovar a solicitação da serventia 

extrajudicial quanto ao indicado às fls. 09, itens 1.1 e 1.2.

Decorrido o prazo sem manifestação, conclusos para sentença. Caso 

contrário, à curadora especial para manifestar-se e conclusos para 

sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 27 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 340662 Nr: 8459-17.2014.811.0002

 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: FRANCISCO NAILSON HOLANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO NUNES - 

OAB:144.766/SP

 Processo n.º 8459-17/2014. Cód. (340662)

Vistos...

Intime-se a parte Ré para manifestar sob. às fls. 133.

Cumpra-se.
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Várzea Grande - MT, 27 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 393621 Nr: 7566-89.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ - OAB:13333/MT

 Processo n° 7566-89/2015. (Cód. 393621)

Vistos...

Nos termos do art. 1.010, § 1º, do NCPC, intime-se a parte apelada para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, consignando as 

homenagens deste juízo.

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.: 395832 Nr: 9031-36.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI CAVALHEIRO DOS SANTOS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO 

PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - OAB:MT 

12.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9031-36/2015 (Cód. 395832)

Vistos...

Diante da certidão retro, redesigno a audiência de tentativa de conciliação 

para 21.11.2018, às 08:30h.

Cite-se conforme determinado às fls. 20.

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.: 431475 Nr: 1810-65.2016.811.0002

 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: VALE FORMOSO DISTRIBUIÇÃO LTDA - NOME 

FANTASIA "MENDONÇA DISTRIBUIÇÃO"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. FILHOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA- 

DOCES TEMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINALDO SOCORRO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.186-B, JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - 

OAB:OAB/MT 10.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DISSO, JULGO PROCEDENTES os pedidos desta Ação de 

Cancelamento de Protesto c/c Ressarcimento de Dano Moral para 

DECLARAR a inexistência do débito referente à duplicata de venda 

mercantil n.° 20493/01, no valor de R$ 6.759,00, que consta como 

beneficiária a empresa ré, em face da emissão em duplicidade.Ainda, 

CONDENO a ré a indenizar a autora pelos danos morais sofridos, que fixo 

em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).Para fins de liquidação de sentença, o 

valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação e 

correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, por tratar-se de 

relação de natureza contratual.Pelo princípio da sucumbência condeno a 

ré ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC.Certificado o trânsito 

em julgado intime-se a autora para proceder ao seu cumprimento. Não 

havendo manifestação, ao arquivo 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.: 335377 Nr: 3855-13.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBEIRO S/A COMÉRCIO DE PNEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIR LOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA PASSONI DONATO - 

OAB:OAB/PR65728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3855-13/2014 (Cód. 335377)

Vistos...

Realizadas buscas do endereço da parte ré nos sistemas disponibilizados 

ao Poder Judiciário, bem como, de veículos no sistema Renajud, conforme 

documentos anexos.

Também realizadas diligências pelo sistema Bacenjud foi informado o 

bloqueio parcial da dívida em contas da parte devedora, ou seja, R$ 

1.981,02, R$ 1.071,37 e R$ 10,12, conforme peças de detalhamento em 

anexo, que determino a juntada.

Procedo ao desbloqueio de R$ 10,12, bem como, à transferência dos 

demais valores. Aguarde-se resposta da Conta Única do TJ confirmando a 

transação eletrônica.

À credora para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

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.: 308807 Nr: 4792-57.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METALURGICA TUBA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE JESUS 

GONÇALVES - OAB:101103, MARIA MADALENA A. GONÇALVES - 

OAB:119757/SP, WESLEY DUARTE G. SALVADOR - OAB:213821/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4792-57/2013 (Cód. 308807)

Vistos...

Realizadas buscas do endereço da parte ré nos sistemas disponibilizados 

ao Poder Judiciário, conforme documentos anexos, manifeste-se a parte 

credora, 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.: 345437 Nr: 12202-35.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONDES GONÇALO NOGUEIRA DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 
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GROSSO - OAB:

 Processo n.º 12202-35/2014 (Cód. 345437)

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.: 444301 Nr: 9006-86.2016.811.0002

 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: DAMAPEL INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 

PAPÉIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.R SILVA DE SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO BOCCIA FRANCISCO - 

OAB:SP/99.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9006-86/2016 (Cód. 444301)

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.: 244909 Nr: 5460-33.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA NADAF DE ARRUDA CAMPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO ANGELO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5460-332010 (Cód. 244909)

Vistos...

Realizadas buscas do endereço da parte ré nos sistemas disponibilizados 

ao Poder Judiciário, conforme documentos anexos, manifeste-se a parte 

credora, 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.: 433006 Nr: 2792-79.2016.811.0002

 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: HENRIQUE DA CRUZ SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO VINICIUS SOARES RAMOS, DIEGO 

BRUNO PIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3923/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de conciliaçãopara 10/10/2018, às 16:00h, a ser 

realizada por conciliador, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC.Cite-se a parte ré, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias.Conforme documentos a seguir juntados, o corréu Diogo deverá ser 

citado mediante carta com aviso de recebimento na Rua Menino Jesus de 

Praga, n.° 07, Quadra F, Bairro Cantinho do Céu, em São Luís-MA, CEP 

65062-830. Sendo negativa a diligência, deverá ser expedida carta para 

citação na Rua Pres. Eurico Gaspar Dutra, n.° 02, Quadra 04, Apto. 09, 

Bairro Planalto Ipiranga, CEP 78.125.200, em neste município.Relativamente 

ao corréu Dieggo, deverá ser citado por carta na Rua São Sebastião, n.° 

2133, Apto. 1401, CEP 78045-400, em Cuiabá. Sendo frustrada a citação, 

deverá ser expedida carta para citação na Rua Rio de Janeiro, n.° 650, 

Bairro Nova Várzea Grande, neste município.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.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 o comparecimento de qualquer 

partes, ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte 

requerida oferecer contestação no prazo de 15 dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver, sob pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for 

cabível.Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 10 dias, oferecer 

impugnação.Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 dias, 

especificar as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 309809 Nr: 5831-89.2013.811.0002

 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: ALISON DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, CONDOMINIO ENGENHEIRO MIGUEL LEÃO LANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 Processo n.º 5831-89/2013 (Cód. 309809)

Vistos...

Adequando o processo ao novo rito procedimental, nos termos do art. 

334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

10.10.2018, às 16:30h, 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.

Cite-se a parte ré por mandado – devendo o Sr. Oficial de Justiça 

proceder por hora certa acaso constate tentativa de ocultação – para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias.

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 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 (NCPC, 

art. 335, I), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for 

cabível (NCPC, art. 344).

Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à 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, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão.
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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.: 387801 Nr: 3945-84.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELI DE LARA PINTO RIBEIRO MENDEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Processo nº 3945-84/2015. (Cód. 387801)

Vistos...

Da análise dos autos, verifico constar pedido de expedição de certidão 

para fins de protesto, referente aos honorários sucumbenciais aplicados 

na sentença de fls. 77/79.

O beneficio da justiça gratuita não se constitui na isenção absoluta das 

custas e dos honorários advocatícios, mas sim, na desobrigação de 

pagá-los enquanto perdurar o estado de carência econômica do 

necessitando, propiciador da concessão deste privilégio (CPC, art. 98, § 

3º).

Portanto, a parte vencida, gozando da assistência judiciária, será isenta 

do pagamento da verba honoraria, se ou quanto persistir aquela situação 

de pobreza.

Ainda, constitui entendimento consolidado que, cumpre ao credor 

demonstrar por meio de prova escorreita e extreme de dúvida, que o 

beneficiário da justiça gratuita dispõe de recursos financeiros suficientes 

para "pagar as custas do processo e os honorários do advogado, sem 

prejuízo próprio ou de sua família"

Nesse diapasão, observo que o benefício da justiça gratuita concedido ao 

autor não foi revogado, o que se presume que a condição de necessidade 

da vencida, subsiste até o presente momento.

Diante disso, mesmo que o credor queira a expedição de certidão para 

fins de protesto, entendo que tal ato constitui cobrança de valores, 

incorrendo em desobediência ao artigo outrora mencionado, motivo pelo 

qual, rejeito o pedido de fls. 83/84.

Com relação ao pedido de desistência formulado após a prolação de 

sentença, entendo que é completamente incabível (CPC, art. 485, § 5º), 

pelo que rejeito de plano.

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.: 388863 Nr: 4652-52.2015.811.0002

 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: ADILSON ANDRADE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRICILLA MESQUITA BUZETTI - 

OAB:9.392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 4652-52/2015. (Cód. 388863)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO SUMARIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SEGURO 

DPVAT proposta por ADILSON ANDRADE DA SILVA em desfavor 

SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.

Informa o devedor às fls. 112-v a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 114 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. 114, 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.: 288926 Nr: 8409-59.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON CESAR FARINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO GLEY DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.803, PAULO DE BRITO CANDIDO - OAB:2.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14519 - MT

 Processo nº 8409-59/2012. (Cód. 288926)

Vistos...

Ao credor para, no prazo de lei, falar sobre a impugnação de fls. 314/316.

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.: 333875 Nr: 2432-18.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MONSERRATE DE ARAUJO CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 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 2432-18/2014. (Cód. 333875)

Vistos...

Certifique a Sra. Gestora o decurso de prazo da determinação de fls. 144.

Após, diga o credor.

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.: 231309 Nr: 11408-87.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO LUIZ DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DE SOUSA FILHO, IVANETH 

APARECIDA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FEGURI - 

OAB:11186/MT, KERGINALDO ALMEIDA CRUZ - OAB:10598/MT

 Processo nº 11408-87/2009. (Cód. 231309)

Vistos...

Defiro o pedido de fls. 207, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário, 

com a urgência que o caso requer.
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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.: 431103 Nr: 1563-84.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANEZIA DA SILVA COELHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:10928/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/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$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta 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, § 8º, III 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.: 376578 Nr: 24231-20.2014.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA SOUSA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE ANUNCIAÇÃO S DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARYANE CRISTINA BASTOS DA 

CRUZ - OAB:174011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 24231-20/2014 (Cód. 376578)

Vistos...

À autora para falar sobre a contestação e documentos no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, mediante impulso por certidão, às partes para indicar provas, 

querendo, no prazo comum de 15 (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.: 392013 Nr: 6572-61.2015.811.0002

 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: ANDREIA CRISTINA DE ALMEIDA VALVERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Processo nº 6572-61/2015. (Cód. 392013)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta 

por ANDREIA CRISTINA DE ALMEIDA em desfavor SBANCO ITAUCARD 

S/A.

Informa o devedor às fls. 99 a realização de depósito para cumprimento da 

obrigação, manifestando-se o credor às fls. 101 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. 101, 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 Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 383137 Nr: 826-18.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA DE SOUZA MEZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafaella Lory da Silva e Silva - 

OAB:MT 12.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB /MT 13.245-

 Processo n° 826-18/2015 (Cód. 383137)

Vistos...

Nos termos do art. 1.023, § 2º, do NCPC, intime-se a parte contrária para 

manifestar-se sobre os embargos declaratórios no prazo de cinco dias.

Após, conclusos para análise.

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.: 340658 Nr: 8455-77.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA PEREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Processo nº 8455-77/2014. (Cód. 340658)

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, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 415257 Nr: 19462-32.2015.811.0002

 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: ODENIR JAIR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Processo n° 19462-32/2015 (Cód. 415257)

Vistos...

À parte autora/apelada para contrarrazoar o recurso de apelação em 15 

(quinze) dias.

Após as formalidades, nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, 

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.: 352636 Nr: 17758-18.2014.811.0002

 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: LUIZA IZABEL DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:MT 13.604-A

 Processo nº 17758-18/2014. (Cód. 352636)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta 

por LUIZA IZABEL DA COSTA em desfavor BANCO BRADESCARD.

Informa o devedor às fls. 195 a realização de depósito para cumprimento 

da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 203 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. 203, 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 das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 295875 Nr: 16139-24.2012.811.0002

 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: ROSIMARY GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, LETICIA DA COSTA ELIAS - OAB:23120/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:SP 157.407

 Processo nº 16139-24/2012 (Cód. 295875)

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 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 remanescente 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.

No mais, autorizo o levantamento do valor incontroverso, com as cautelas 

de praxe, inclusive, intimação pessoal da parte autora, conforme 

estabelecido na CNGC.

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.: 404608 Nr: 13709-94.2015.811.0002

 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: CLAUDINEI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:MT 13.333

 Processo nº 13709-94/2015. (Cód. 404608)

Vistos...

Ao credor para dizer se concorda com os valores depositados às fls. 

137-v, no prazo de cinco dias, ciente que sua inércia, resultará na 

concordância.

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.: 370951 Nr: 20124-30.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA NUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS PERNAMBUCANAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNÉIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:MT 12.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ED NOGUEIRA DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:PR 20.062

 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.: 299268 Nr: 19857-29.2012.811.0002

 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: EDESIO ALMEIDA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A OPERADORA DE TELEFONIA 

MÓVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Processo n.º 19857-29/2012. (Cód. 299268)
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Vistos, etc...

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta 

por EDESIO ALMEIDA DE AMORIM em desfavor de AMERICEL S/A 

OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL.

Por verificar que o requerido concorda com o pedido de desistência 

formulado pela parte autora às fls. 108, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA POR 

SENTENÇA e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Feito sem custas, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. Por ter 

dado azo à desistência do processo depois de formada a relação 

processual, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 90, do NCPC, 

com a ressalva do art. 12, da Lei n.° 1.060/50.

Decorrido o prazo recursal arquivem-se com as devidas baixas e 

anotações.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE, DE AGOSTO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 384746 Nr: 1886-26.2015.811.0002

 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 GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Processo nº 1886-26/2015. (Cód. 384746)

Vistos...

Ao autor para dizer, no prazo de cinco dias, se concorda com os valores 

depositados às fls. 69 e 118, ciente que sua inercia, ensejará na 

concordância e extinção do feito.

Deve ainda dizer, sobre a petição e documentos de fls. 103/114.

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.: 334957 Nr: 3443-82.2014.811.0002

 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: ADEMIRO MARQUES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Processo nº 3443-82/2014. (Cód. 334957)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo, 

vez que se trata de Cumprimento de Sentença.

Defiro o pedido de levantamento do valor incontroverso depositado em 

favor do credor, conforme requerido às fls. 115-v.

Em relação ao valor remanescente, determino a intimação da parte 

devedora para que, no prazo de lei, deposite a diferença sob pena de 

aplicação de multa e honorários que arbitro 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.: 279640 Nr: 23453-55.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SIMÃO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S/A - BANCO MULTIPLO, SERVIÇO 

CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CREDITO - SERASA E SPC, MASSA FALIDA 

DO SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO SIMÃO DE ARRUDA - 

OAB:9209/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:MT 13.604-A, Reynaldo Botelho da Fonseca 

Accioly Junior - OAB:7581/MT, ROSANA BENENCASE - 

OAB:120.552/SP

 Processo nº 23453-55/2011. (Cód. 279640)

 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.: 371157 Nr: 20292-32.2014.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMAQ CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DÓREA SALDAHA 

BORGES - OAB:OAB/MT 17.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:MT 

16.828, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 Processo nº 20292-32/2014. (Cód. 371157)

 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.: 298107 Nr: 18607-58.2012.811.0002

 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 22

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°. 18607-58/2012. (Cód.298107)

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
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 393405 Nr: 7429-10.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CELINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN CORREA AMORIM DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 19.498/0, VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 7429-10/2015. (Cód. 393405)

Vistos...

Analisando os autos, verifico que a parte autora requer o levantamento do 

valor incontroverso mediante alvará judicial, requerendo também a 

intimação da parte ré para pagamento da diferença indicada às fls. 

102/103.

Assim, defiro o pedido de levantamento dos valores em favor da parte 

autora conforme requerido às fls. 102/103, devendo a Sra. Gestora 

expedir o necessário.

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, 17 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 499066 Nr: 13227-78.2017.811.0002

 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: PONTO ALVO DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABOM ALIMENTOS LTDA EPP LTDA, A. E 

TSURO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENI ORZECHOWSKI - 

OAB:20.782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE 

- OAB:9475, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/MT

 Processo n° 13227-78/2017. (Cód. 499066)

Vistos...

Estando em termos a inicial, recebo os presentes embargos e, por estar 

comprovada a posse dos veículos mediante a juntada do contrato de 

Compra e Venda (fls. 16-v a 18), nos termos do artigo 678 do CPC, 

determino a Suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos 

aqui discutidos.

Para tanto, comunique-se de imediato o Sr. Oficial de Justiça.

Citem-se os embargados, para, querendo, contestar no prazo de (15) 

quinze dias (CPC, art. 679).

Consigno que “a citação será pessoal, se o embargado não tiver 

procurador constituído nos autos da ação principal” (CPC, art. 677, §3º).

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, 19 de setembro de 2017.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 374340 Nr: 22559-74.2014.811.0002

 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: HILDO ROCCO VICCARI, OTACILIA VICCARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA GLÓRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DE PAULA SOUZA - 

OAB:OAB/SP 121317

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 22559-74/2014 (Cód. 374340)

Vistos...

À ré, citada por edital, nomeio a Defensoria Pública como curadora 

especial, que deverá ter vista dos autos para oferecimento de defesa.

Deixo de analisar o requerimento de fls. 68/69, em que a parte autora 

requer o julgamento antecipado da lide por falta de manifestação da ré, por 

ser totalmente descabido ante a citação editalícia.

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.: 437791 Nr: 5568-52.2016.811.0002

 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: ALEXANDRE SERVELHERE DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HONORIO GONÇALVES DOS 

ANJOS NETO - OAB:18.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO CLETQ 

COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Processo n° 5568-52/2016 (Cód. 437791)

Vistos...

Defiro a denunciação da lide das pessoas indicadas às fls. 245, na forma 

do art. 125, II, do NCPC, visto tratar-se dos médicos que atenderam à 

esposa do autor.

No prazo máximo de 30 (trinta) dias providencie-se a citação dos 

denunciados (NCPC, art. 131) para, querendo, ofertar sua defesa, 

devendo ser cientificada do disposto no art. 128, do NCPC.

Apresentada contestação pela denunciada, à parte autora para impugnar 

no prazo de dez dias e 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): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 88470 Nr: 10040-82.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZENI FÁTIMA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA BEZERRA LOPES 

GOMES - OAB:35464, HAROLDO MARTINEZ - OAB:20366/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBHARA HELLENA 

OLIVEIRA E SILVA - OAB:23.027/MT, MÁRCIO BRUNO TEIXEIRA 

XAVIER DE LIMA - OAB:

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por ATIVOS S/A – 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, devidamente qualificada 

nos autos, em desfavor de NEUZENI FÁTIMA DE CARVALHO GUIMARÃES, 

também qualificada.

Em face do que consta às fls. 239/247, em as partes comunicam a 

realização de acordo pondo fim ao processo, requerem sua homologação 

e decorrente extinção, HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, nos 

termos do art. 200, do NCPC, para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos.

Por observar o pagamento do débito (fls. 246/247), DOU COMO EXTINTO 

ESTE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, na forma do art. 924, II, do 

NCPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma convencionada.

Por observar o bloqueio de R$ 5.178,37 e R$ 30,28 da conta corrente da 

devedora, proceda ao seu respectivo desbloqueio via Bacenjud, 

considerando que as importâncias não foram transferidas para a Conta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 600 de 687



Única.

Decorrido o prazo do acordo e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 295298 Nr: 15523-49.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSARA ROSA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A

 Processo nº 15523-49/2012. (Cód. 295298)

Vistos...

Determino a intimação do autor para impulsar o 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.: 275613 Nr: 18940-44.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STARDUR TINTAS ESPECIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C GONÇALVES MATERIAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMA MARIA DE LIMA - 

OAB:124.010/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CARTA DEVOLVIDA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 250302 Nr: 9660-83.2010.811.0002

 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: SHELL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEROCOR TÁXI AÉREO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:

 Processo nº 739/2010 (Cód. 250302)

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 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 das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 267412 Nr: 6102-69.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A B SAMPAIO -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A, ALI 

-QUÍMICA COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BOTEGA - OAB:6012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por A.B. 

SAMPAIO–ME, devidamente qualificada nos autos, em desfavor do 

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A e ALI – QUÍMICA COMÉRCIO LTDA.

Em face do que consta na certidão de fls. 118, informando que a devedora 

foi intimada a impugnar após o bloqueio da totalidade do débito e assim não 

fez, o que concluo sua concordância, DOU COMO EXTINTO ESTE PEDIDO 

DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, na forma do art. 924, II, do NCPC.

Honorários quitados. Custas processuais pelos devedores, que deverão 

ser intimados a comprovar o recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias 

com base no valor atualizado da condenação, sob pena de serem 

anotadas à margem da distribuição em seu nome e lastrear eventual 

Execução Fiscal.

Expeça-se alvará de levantamento em favor do credor e decorrido o prazo 

recursal sem manifestação das partes, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 386069 Nr: 2676-10.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE NOVAIS PEREIRA, RIZABETE NOVAIS 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:MT 6.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTMAR A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR SOBRE O DEPÓSITO REALIZADO PELO REQUERIDO, ÁS 

FLS. 126,127.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 413138 Nr: 18429-07.2015.811.0002

 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: JOICE CRISTINA BAZANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO COMPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DA SILVA GOMES - 

OAB:19604/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4937

 Processo nº 18429-07/2015 (Cód. 413138)

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 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 
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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.: 320064 Nr: 16435-12.2013.811.0002

 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: TELMA REGINA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A -TELEMAT BRASIL 

TELECOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A

 Processo nº 16435-12/2013 (Cód. 320064)

Vistos...

Alterem-se os dados do processo para cumprimento da sentença.

À parte credora para manifestar-se sobre a petição de fls. 162/163, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, 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.: 286184 Nr: 5349-78.2012.811.0002

 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: JOSEMAYRE SIMONE BASTISTA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10.483 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:MT/5835-A

 Processo nº 5349-78/2012. (Cód. 286184)

Vistos...

Ao credor para, nos termos do art. 798, “b” do CPC, juntar o demonstrativo 

do débito atualizado.

Feito isso, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 219134 Nr: 14603-17.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA BORTOLANZA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKITRACK RASTREAMENTO DE VEICULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE M. VIEIRA - 

OAB:11356, JANAINA HELIODORO ALVES - OAB:10.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTHIA DE LORENZI 

FONDEVILA - OAB:218209/SP, LUIZ GUSTAVO PRIOLLI DA CUNHA - 

OAB:232818, NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - OAB:9277/MT

 Intimar os advogados da parte aurora para manifestar acerca da 

distribuição da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 208150 Nr: 3898-57.2008.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KM TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZÁRO JOSÉ GOMES JUNIOR - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEVERTON SILVA DE JESUS 

- OAB:MT 9946

 Processo n° 3898-57/2008. (Cód. 208150)

Vistos...

Defiro o pedido de dilação do prazo pelo período de 60 dias.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação, certifique-se.

Após, Intime-se o autor pessoalmente, para dar andamento ao feito no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, III, § 1º).

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.: 398103 Nr: 10335-70.2015.811.0002

 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: SÉRGIO LÍRIO FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:MT 4.676

 Assim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos feitos nesta Ação 

Declaratória c/c Indenização por Danos Morais.Deixo de determinar a 

expedição de contramandado, considerando que a tutela foi cumprida 

extra autos em face do adimplemento da dívida e antes de proposta esta 

ação.Condeno o autor ao pagamento de 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 .Condeno o 

autor em multa por litigância de má-fé, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor corrigido da causa (NCPC, art. 81).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 e anotações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 343978 Nr: 11078-17.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:MT 6.707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11078-17/2014 (Cód. 343978)

Vistos...

Ante o documento de fls. 77/78, que faz presumir a situação de 

dificuldade financeira do autor, concedo-lhe nesta oportunidade e 

incidentalmente para os atos posteriores.

Defiro o pedido de citação do réu no endereço indicado às fls. 76, 

cabendo ao Sr. Oficial de Justiça avaliar a necessidade do ato por hora 

certa.

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.: 335424 Nr: 3901-02.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA S. ELETRONICA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 4.032, MAIARA F. CARNEIRO - OAB:15.169-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3901-02/2014 (Cód. 335424)

Vistos...

Realizada busca no sistema Renajud não foram localizados veículos 

cadastrados no nome da devedora, conforme documento anexo.

À credora para impulso do processo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 02 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 419468 Nr: 21735-81.2015.811.0002

 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: CONCILIA GOMES FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:6421-E, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Processo nº 21735-81/2015. (Cód. 419468)

Vistos...

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados pelo réu, argumentando 

que na r. sentença houve omissão quanto a análise do não pagamento do 

seguro obrigatório – ausência de cobertura técnica.

Em suas razões, insiste que o veículo causador do acidente é de 

propriedade do autor e como não pagou o seguro obrigatório, não faz jus 

ao seu recebimento. Pede a reforma da sentença.

O Decreto-Lei 73/66 que instituiu o seguro obrigatório, tanto em sua 

redação originária como após as mais recentes alterações legislativas, 

nunca exigiu da vítima de acidente de trânsito a comprovação do 

pagamento do respectivo prêmio para reconhecer o dever da seguradora 

em indenizá-lo.

Aliás, desde 2.001, há Súmula do Superior Tribunal de Justiça (nº 257) 

que esclarece que “A falta de pagamento do premio do seguro obrigatório 

de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias 

Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização”.

Dessa forma, rejeito os Embargos Declaratórios.

 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.: 373544 Nr: 21961-23.2014.811.0002

 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: AMELIA MORO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILA - OAB:MT 8.184-A

 Processo n.º 21961-23/2014. (Cód. 373544)

Vistos, etc...

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT 

proposta por AMELIA MORO DE LIMA em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.

Em face do pedido de desistência formulado pelo autor às fls. 187, 

manifestou-se a parte requerida às fls. 189/191, todavia, observo que o 

réu não trouxe nenhuma causa relevante que justificasse a discordância 

ao pedido de desistência.

Dessa forma, por entender que a justificativa de prosseguimento precisa 

ser bastante plausível , não se reconhecendo mera negativa de 

concordância, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA POR SENTENÇA e DOU ESTA 

AÇÃO COMO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, VIII, do NCPC.

Feito sem custas, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. Por ter 

dado azo à desistência do processo depois de formada a relação 

processual, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 90, do NCPC, 

com a ressalva do art. 12, da Lei n.° 1.060/50.

Decorrido o prazo recursal arquivem-se com as devidas baixas e 

anotações.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE, DE AGOSTO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 385960 Nr: 2621-59.2015.811.0002

 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: GABRIELLY EDUARDA DE OLIVEIRA, NIANK BATISTA 

DE OLIVEIRA, LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 2621-59/2015. (Cód. 385960)

Vistos...

Ao autor para dizer se concorda com os valores depositados às fls. 

119/120, ciente que a sua inércia, ensejará na concordância.

Após, determino o envio dos autos ao Ministério Público para 

manifestação, por envolver direito de menor.

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.: 397017 Nr: 9786-60.2015.811.0002

 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: DIRLEI CORREIA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT 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/O

 Processo nº 9786-60/2015. (Cód. 397017)

 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.: 435780 Nr: 4495-45.2016.811.0002
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO SAMOEL DE LIMA

 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: 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$ 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, III 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.: 432973 Nr: 2761-59.2016.811.0002

 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: LGRDS, ANTONIO PRADO ROMÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:MT 15.068, NADIELLY GARBIN FEITOSA - OAB:MT 13.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Processo nº 2761-59/2016. (Cód. 432973)

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.: 402198 Nr: 12504-30.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON PIRES BRAGANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n.º 12504-30/2015. (Cód. 402198)

Vistos, etc...

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT 

proposta por AILTON PIRES BRAGANÇA em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.

Em face do pedido de desistência formulado pelo autor às fls. 155, 

manifestou-se a parte requerida às fls. 157/160, todavia, observo que o 

réu não trouxe nenhuma causa relevante que justificasse a discordância 

ao pedido de desistência.

Dessa forma, por entender que a justificativa de prosseguimento precisa 

ser bastante plausível , não se reconhecendo mera negativa de 

concordância, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA POR SENTENÇA e DOU ESTA 

AÇÃO COMO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, VIII, do NCPC.

Feito sem custas, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. Por ter 

dado azo à desistência do processo depois de formada a relação 

processual, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 90, do NCPC, 

com a ressalva do art. 12, da Lei n.° 1.060/50.

Decorrido o prazo recursal arquivem-se com as devidas baixas e 

anotações.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE, DE AGOSTO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 284565 Nr: 3610-70.2012.811.0002

 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: ARACI SOUZA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A

 Processo nº 3610-70/2012 (Cód. 284565)

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 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 das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 407043 Nr: 15152-80.2015.811.0002

 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: FERNANDO MANOEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 
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SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- OAB:MT 8.506-A

 Processo n° 1515280/2015. (Cód. 407043).

Vistos...

Ao autor, para querendo, apresentar as contrarrazões.

Após, nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, 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.: 340061 Nr: 8006-22.2014.811.0002

 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: GFMDS, JOSE IRINEU DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:MT 6.945, HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - OAB:OAB/MT 6945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILANA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:16636, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 8006-22/2014. (Cód. 340061)

Vistos...

Por envolver direito de menor, determino o envio dos autos ao Ministério 

Público para manifestação.

Feito isso, conclusos.

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.: 432056 Nr: 2173-52.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:MT 

8506-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 da 

autora na importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 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, § 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.: 324782 Nr: 21173-43.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIRAJÚ TRANSPORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS E 

TRANSPORTES ITAGIBA LTDA, HÉLIO RODRIGO DA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIZE ANTONIO BARBOSA - 

OAB:13764-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE JENNER DE 

ARAUJO MOREIRA - OAB:OAB/RO2005

 Processo nº 21173-43/2013 (Cód. 324782)

Vistos...

Encerrada a instrução, cumpra-se conforme determinado às fls. 204, 

intimando-se as partes para oferecer memoriais no prazo comum de 15 

(quinze) 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): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 280767 Nr: 24673-88.2011.811.0002

 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: ELISANGELA APARECIDA SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SL MARINGA EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGELICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13335/MT, MARIA IZABEL SILVA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 12.950, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER PETER KRAINER 

JOSÉ - OAB:19.060/PR

 Processo nº 24673-88/2011. (Cód. 280767)

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.: 418585 Nr: 21319-16.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERIVAN GOMES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN CORREA AMORIM DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 11.439, VICTOR HUGO VIDOTTI - OAB:11439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta 

Ação de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios 
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do Seguro DPVAT S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor do autor 

na importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 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, § 8º, III 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.: 396402 Nr: 9435-87.2015.811.0002

 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: JOVERSINO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n.º 9435-87/2015. (Cód. 396402)

Vistos...

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por 

JOVERSINO FERREIRA em desfavor de SEGURADORA LÍDER DE 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

Denoto da análise dos autos, que a autora não tem mais interesse no 

prosseguimento do feito, pois deixou manifestar-se mesmo depois de ter 

sido intimado, ciente das penas em caso de inércia.

 DIANTE DISSO, ante a desídia do autor, JULGO ESTE PROCESSO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, III, e § 1o, CPC.

Feito sem custas, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. Por ter 

dado azo à extinção do processo depois de formada a relação 

processual, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 90, do NCPC, 

com a ressalva do art. 12, da Lei n.° 1.060/50.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

 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.: 249366 Nr: 8915-06.2010.811.0002

 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: OSMAR HORÁCIO DA CRUZ-ESPÓLIO, ROGÉRIO 

TEÓPILO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTY SEGURO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT 12.743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 Processo nº 8915-06/2010. (Cód. 249366)

Vistos...

Defiro o pedido de expedição de novo Ofício ao DETRAN, conforme 

requerido às fls. 312 e 317, devendo a Sra. Gestora expedir 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.: 323424 Nr: 19818-95.2013.811.0002

 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: RODRIGO SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:OAB/MT 6945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Processo nº 19818-95/2013. (Cód. 323424)

Vistos...

Ao credor para dizer se concorda com os valores depositados pela 

devedora às fls. 86, ciente que, sua inércia, 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.: 402661 Nr: 12762-40.2015.811.0002

 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: VALDEMAR FERREIRA GREGÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Processo n.º 12762-40/2015. (Cód. 402661)

Vistos...

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pela ré, argumentando existir 

contradição em relação aos valores sucumbenciais fixados.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na 

decisão/sentença embargada qualquer contradição, omissão ou 

obscuridade a ser sanada. Também são admitidos para correção de 

eventual erro material, conforme preconizado pela doutrina e 

jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou 

modificação do julgado.

No caso em apreço, o embargante sustenta que, ao decidir houve 

contradição quanto à estipulação dos honorários advocatícios 

sucumbenciais.

Entendo que tal alegação não merece prosperar, visto se tratar aplicação 

do art. 85, § 8º, em sendo inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, 

ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos 

honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos 

do § 2º.

Ainda, tenho que foi levado em consideração para definição do percentual 

a ser fixado, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do 

serviço, a natureza e a importância da causa e, por fim, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Nesse sentido, ainda que fosse provido o recurso outrora interposto, 

entendo que a porcentagem indicada desvalorizaria e feriria a dignidade 

dos serviços prestados pelo Sr. Advogado.

Portanto, a r. sentença não carrega nenhum vício, vez não existir qualquer 

contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.

Nesse sentido, sendo inapropriados os embargos, de caráter protelatório, 

condeno a ré à multa na forma do art. 1.026, §2º do CPC, em 1% sobre o 

valor atribuído à causa.

Assim, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 442939 Nr: 8313-05.2016.811.0002

 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: NCD, VANDERLEIA CHERES DACHARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT, MARCELO DAVOLI FLORES - OAB:135.132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184/A

 Processo nº 8313-05/2016. (Cód. 442939)

Vistos...

Por verificar envolver direito de menor, determino o envio dos autos ao 

Ministério Público para manifestação.

Feito isso, 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.: 440013 Nr: 6798-32.2016.811.0002

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE FORMOSO DISTRIBUIÇÃO LTDA - NOME 

FANTASIA "MENDONÇA DISTRIBUIÇÃO"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M S PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINALDO SOCORRO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.186-B, JOAOA GABRIEL SILVA TIRAPELLE - 

OAB:OAB/MT 10.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CARTA DEVOLVIDA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 442935 Nr: 8309-65.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLARICE RIBEIRO TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT.Feito sem custas por ser o autor beneficiário 

da assistência judiciária gratuita.Outrossim, considerando ter sido formada 

a relação processual, condeno o autor ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor da ré, que arbitro em 15% (dez por cento) sobre o 

valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, com a 

ressalva do art. 98 do CPC.Decorrido o prazo, certifique o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação, arquivem-se estes autos com as 

d e v i d a s  b a i x a s  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.: 387345 Nr: 3511-95.2015.811.0002

 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: SILVIA DO CARMO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 3511-95/2015. (Cód. 387345)

Vistos...

Defiro o pedido retro.

Expeça-se o necessário.

Após, ao arquivo com as baixas de estilo.

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.: 410690 Nr: 17014-86.2015.811.0002

 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: JORACI GURALSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Processo nº 17014-86/2015. (Cód. 410690)

Vistos...

Rejeito o pedido de fls. 67/68, por não existirem valores depositados nos 

autos referentes a excesso de execução.

Contudo, verifico constar nos autos, honorários pericias depositado pela 

segura que não foram utilizados.

Assim, determino a devolução dos valores em favor da seguradora Líder, 

devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Após, encaminhem-se os autos ao arquivo, com as 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.: 413543 Nr: 18637-88.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON DE JESUS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 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 CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 18637-88/2015. (Cód. 413543)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO SUMARIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

proposta por ADILSON DE JESUS FERREIRA em desfavor SEGURADORA 

LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.

Informa o devedor às fls. 133-v a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 135 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. 135, 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.
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ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 349077 Nr: 15112-35.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERYNEU JUNIOR DE CAMPOS, EDILZA MARIA 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 15112-35/2014 (Cód. 349077)

Vistos...

Intime-se a parte credora pessoalmente e pela Imprensa Oficial para 

promover o andamento do feito no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção.

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.: 375739 Nr: 23565-19.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DA LIMPEZA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOCANTINS- SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 23565-19/2014 (Cód. 375739)

Vistos...

Não encontrados bens passíveis de penhora pleiteia o credor o 

arquivamento dos autos por prazo indeterminado.

Por verificar que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da 

dívida e por não localizar bens para penhora, nos termos do art. 313, VII 

c/c art. 921, III, ambos do NCPC, defiro a suspensão do feito pelo prazo de 

01 (um) ano, em que não se contará o prazo prescricional (NCPC, art. 921, 

§ 1º ).

Decorrido tal prazo, ao arquivo com as devidas baixas (art. 921, § 2º ).

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.: 232446 Nr: 12558-06.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR OLIVEIRA DOS SANTOS -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1581/MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CARTA DEVOLVIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 207617 Nr: 3525-26.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENNER TRANSPORTES DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA S. 

CAVALLARI - OAB:6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 2008/185. (Cód. 2008/185)

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.: 296266 Nr: 16569-73.2012.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO BARBOSA, MOYSES MAIA 

PINTO - DECUJUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FREITAS VIEIRA - 

OAB:MT 15.410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 16569-73/2012 (Cód. 296266)

Vistos...

Intime-se a parte autora pessoalmente e pela Imprensa Oficial para 

promover o andamento do feito no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção.

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.: 61461 Nr: 7001-48.2003.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENY PEDRO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE BETINI ANTUNES 

PAGANINI - OAB:59247, PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7.585, RICARDO BATISTA BLASI - OAB:12249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEANY BARROS DE LIMA - 

OAB:7959-A

 Processo nº 284/2003. (Cód.61461)

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 das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 416653 Nr: 20286-88.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSCILENE ROSA MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO FERREIRA CAMPOS - 

OAB:19258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O
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 Processo n° 20286-88/2015. (Cód. 416653)Vistos, etc...Trata-se de 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, alegando a devedora 

inexistência de saldo remanescente, pois teria depositado 

tempestivamente o valor de R$ 9.457,72, inclusive já levantado pela parte 

autora, sendo imprópria sua pretensão em pleitear a diferença de R$ 

1.241,75, indicada às fls. 54.É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO.Assim, levando em consideração que a parte devedora depositou 

o valor total da condenação dentro do prazo, e levando em consideração 

o levantamento já realizado pela parte credora, a extinção do feito é à 

medida que se impõe.DIANTE DISSO, ACOLHO o pedido feito em sede de 

impugnação para reconhecer o excesso de execução, e por entender que 

a obrigação foi completamente satisfeita (fls. 48), DOU ESTE PEDIDO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMO EXTINTO nos termos do art. 924, II do 

CPC.Com relação aos valores penhorados às fls. 63/65, e aos valores 

depositados às fls. 67, determino sua imediata devolução a parte 

devedora, devendo a Sra. Gestora providenciar o necessário (fls. 

74).Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de 

estilo.PUBLIQUE-SEINTIME-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.: 391244 Nr: 6046-94.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Processo nº 6046-94/2015. (Cód. 391244)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO SUMARIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

proposta por JEAN APARECIDO DA SILVA em desfavor SEGURADORA 

LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.

Informa o devedor às fls. 144/145 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 147 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. 147, 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.: 310535 Nr: 6605-22.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADAMÉS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO. - OAB:6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6605-22/2013 (Cód. 310535)

Vistos...

Já decorrido o prazo de suspensão pleiteado às fls. 41, ao credor para 

impulsionar o feito, requerendo o que de 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.: 296685 Nr: 17036-52.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ AUGUSTO QUINTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ CERQUEIRA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:2378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 17036-52/2012. (Cód.296685)

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.: 49650 Nr: 4538-70.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVACY BARROS DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 155/02 (Cód. 49650)

Vistos...

Intime-se a credora pessoalmente e pela Imprensa Oficial para promover o 

andamento do feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

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.: 247790 Nr: 7527-68.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUÇÃO EDUCACINAL MATOGRROSSENSE-IEMAT 

CENTRO UNIVERSITÁRIO-UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE MARIA DA SILVA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 704/2010 (Cód. 247790)

Vistos...

A carta de citação de fls. 96-v foi recebida por pessoa diversa que a 

devedora, frustrando, assim, o ato.

Assim, defiro o pedido de fls. 101, quanto à citação pessoal d devedora.

Adequando o feito à nova sistemática processual, cite-se a parte 

devedora para pagar o débito em 3 (três) dias (CPC, art. 829).

Não efetuado o pagamento, penhore o Sr. Oficial de Justiça quantos bens 

bastem para o pagamento do principal atualizado, (CPC, art. 829, §1º.), 

procedendo a respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, 

e intimando-se o devedor em seguida.

Não sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para 

a garantia do débito (CPC, art. 830).

 Arbitro os honorários advocatícios em 10% ao valor da causa. Consigne 

no mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, §1º).

Consigne-se, ainda, que os embargos serão oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados, conforme o caso, na forma do art. 231 do NCPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, de agosto de 2018.
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Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 395242 Nr: 8588-85.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO MILITÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13.033/MT

 Processo nº 8588-85/2015. (Cód. 395242)

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento do valor incontroverso depositado às fls. 

76 em favor do credor, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Determino ainda, a intimação do devedor para que, no prazo de lei, 

deposite a diferença indicada às fls. 79/81, 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.: 395244 Nr: 8590-55.2015.811.0002

 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: ZILDA PEREIRA DOS SANTOS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORACIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:OAB/SP 157.407

 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 autora 

o débito referente ao apontamento de R$ 210,76, contrato n° 

70435956430281152013.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.: 330596 Nr: 26899-95.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AMÂNCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBEX UTILIDADES S/A, MABE BRASIL 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA FATIMA DE PAULA - 

OAB:OAB-MT 10140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO 

QUEIROZ - OAB:163.613, JULIANA GUIMARÃES VIEIRA ALVES - 

OAB:SP 273.584

 Processo nº 26899-95/2013 (Cód. 330596)

Vistos...

Observo dos autos que a corré Globex Utilidades S/A (Ponto Frio) ofertou 

uma segunda contestação três anos depois da primeira (fls. 83/101 e 

150/167), de forma que a última peça, em face da preclusão consumativa, 

não merece sequer ser analisada.

Assim, determino o desentranhamento da petição de fls. 150/167, 

mantendo-se nos autos tão somente os atos constitutivos e de 

representação (fls. 168/194). Certifique o ocorrido, renumerando-se os 

autos.

Consertados os autos e por observar a ausência de interesse das partes 

na dilação probatória, venham-me 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.: 405165 Nr: 14013-93.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL MALTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 14013-93/2015. (Cód. 405165).Trata-se de AÇÃO SUMARIA 

DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SEGURO DPVAT proposta por EZEQUIEL 

MALTA DOS SANTOS em desfavor SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO 

DO SEGURO DPVAT S/A, que, em síntese, informa e pleiteia o 

seguinte:Alega ser portador de debilidade decorrente de acidente de 

transito, ocorrido fevereiro de 2015, causando-lhe invalidez 

permanente.Requer a procedência do pedido, para condenar o réu ao 

pagamento no montante de 40 salários mínimos..DIANTE DISSO, DECLARO 

EX OFFICIO A COISA JULGADA E JULGO ESTA AÇÃO EXTINTA SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, V, do 

NCPC.Considerando que a relação processual foi formada e que o autor 

deu causa à extinção, condeno-o ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor da ré, que arbitro em 20% sobre o valor atribuído à 

causa, 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.Condeno também o autor ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 5% (cinco por 

cento) sobre o valor corrigido da causa (NCPC, art. 81).Decorrido o prazo 

e não havendo manifestação das partes, arquivem-se estes autos com as 

d e v i d a s  b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s  d e 

estilo.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.: 418248 Nr: 21139-97.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHELIPE EVANGELISTA TIERRE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DOS 

SEGUROS DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:

 Processo nº 21139-97/2015. (Cód. 418248)

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 
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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.: 327212 Nr: 23535-18.2013.811.0002

 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: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 23535-18/2013 (Cód. 327212)

Vistos...

Anote-se a prioridade de tramitação do feito por ser daqueles previstos na 

Meta 2 do CNJ.

Não sendo ainda citado o réu e adequando o feito à nova sistemática 

processual, com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 21.11.2018, 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.

Cite-se a parte ré via precatória no endereço declinado às fls. 79, 

conforme requerido, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecimento na respectiva audiência.

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 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 (NCPC, 

art. 335, I), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for 

cabível (NCPC, art. 344).

Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à 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, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão.

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.: 442532 Nr: 8069-76.2016.811.0002

 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: REGINALDO ANDRADE SANTOS

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:

 Processo nº 8069-76/2016. (Cód. 442532).

Vistos...

Trata-se de pedido de revisão dos valores referentes aos honorários 

periciais opostos pela ré.

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.: 340858 Nr: 8604-73.2014.811.0002

 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: VALTER RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Processo n.º 8604-73/2014. (Cód. 340858)

Vistos, etc...

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta 

por VALTER RODRIGUES DA SILVA em desfavor de CLARO TV.

Por verificar que o requerido concorda com o pedido de desistência 

formulado pela parte autora às fls. 96, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA POR 

SENTENÇA e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Feito sem custas, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. Por ter 

dado azo à desistência do processo depois de formada a relação 

processual, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 90, do NCPC, 

com a ressalva do art. 12, da Lei n.° 1.060/50.

Decorrido o prazo recursal arquivem-se com as devidas baixas e 

anotações.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.
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VÁRZEA GRANDE, DE AGOSTO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 338775 Nr: 6936-67.2014.811.0002

 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: IZULINA BRUNO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:MT 13.604-A

 Processo nº 6936-67/2014. (Cód. 338775)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta 

por LUIZA IZABEL DA COSTA em desfavor BANCO BRADESCARD S/A.

Informa o devedor às fls. 199 a realização de depósito para cumprimento 

da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 202 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. 202, 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 das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 453657 Nr: 13500-91.2016.811.0002

 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: RICARDO FABIANO QUEIROZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:19484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0, MÁRCIO HENRIQUE P. CARDOSO - 

OAB:7659 OAB/MT

 Ainda, julgo improcedente quanto ao pedido de restituição de despesas 

médicas – DAMS.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 arbitro o ganho de causa em 

favor do autor em 30% e em favor da seguradora demandada em 70%, o 

que norteará o pagamento de honorários advocatícios à parte contrária, 

os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos 

do art. 85, § 2º, do NCPC, com a ressalva do art. 98, §§ 2º e 3º, do 

NCPC.Intime-se a requerida para recolher as custas processuais na 

proporção em que sucumbiu, sob pena de lastrear eventual execução 

fiscal.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.VÁRZEA GRANDE–MT, 

DE AGOSTO DE 2018.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 453598 Nr: 13476-63.2016.811.0002

 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: KM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL LACERDA LIMA - 

OAB:14160-A (MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13476-63/2016. (Cód. 453598)

Vistos...

Em se tratando de Jurisdição Voluntária, DECLINO EX OFFICIO DA 

COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas de Família e Sucessões dessa 

Comarca, para onde o processo deverá ser novamente distribuído, nos 

termos da Resolução nº 11/2017/TP.

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.: 428290 Nr: 26447-17.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDI DE JESUS SANTOS

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 288746 Nr: 8220-81.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S. A. CRED. FINAN.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:MT 14.469-A

 Processo nº 8220-81/2012 (Cód. 288746)

Vistos...

Por tratar-se de documento indispensável ao deslinde do feito por verificar 

que a cópia de fls. 21 torna impossível a visualização de seus dados, 

converto o feito em diligência para determinar a intimação do autor a fim de 

providenciar a juntada do documento original ou cópia totalmente legível, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Juntado ou não o documento, conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 431839 Nr: 2040-10.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA SALES MACIEL FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ ARRUDA 

CARMOS - OAB:10.546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:355/MT

 Processo nº 2040-10/2016. (Cód. 431839)

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. 314), 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.: 400359 Nr: 11501-40.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER GOMES DA SILVA, ELENICE GOMES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GREGORY S. DA SILVA - 

OAB:OAB/MT18.989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE PAULO SÉRVIO DA 

SILVA - OAB:20.298-A/MT, JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP

 Processo nº 11501-40/2015. (Cód. 400359)

Vistos...

Defiro o pedido de suspensão do processo requerido pelo credor às fls. 

138.

Fica desde já consignado, que cabe ao credor impulsionar o feito, 

indicando ou não o cumprimento do acordo.

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.: 407325 Nr: 15304-31.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUCINEIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT 12.743, ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - OAB:21521/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/ MT

 Processo nº 15304-31/2015. (Cód.407325)

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.: 308820 Nr: 4805-56.2013.811.0002

 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: LAERCIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO WOLKSWAGEN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 Processo nº 4805-56/2013. (Cód. 308820)

 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.: 340520 Nr: 8345-78.2014.811.0002

 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: RAFAEL DE ARRUDA PINTO

 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

 Assim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.Em decorrência, 

REVOGO a tutela de fls. 19, determinando que se expeça 

contramandado.Condeno o autor ao pagamento de 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 pelo autor, cuja obrigação deverá ser 

suspensa na forma do art. 98, § 3º, do NCPC.Condeno o autor ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor corrigido da causa (NCPC, art. 81).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 n 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.: 397109 Nr: 9825-57.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEUSA FERREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA DE MORAIS - 

OAB:16407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 9825-57/2015. (Cód. 397109)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO SUMARIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 
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proposta por ELEUSA FERREIRA RODRIGUES em desfavor SEGURADORA 

LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.

Informa o devedor às fls. 144-v a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 146 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. 146, 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 das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 450279 Nr: 12036-32.2016.811.0002

 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: MAURICIO DE OLIVEIRA ROQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU 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:OAB/MT 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 da diferença do seguro DPVAT em 

favor do autor na importância de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois 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 das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 327351 Nr: 23672-97.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA CONCEIÇÃO DE ARRUDA

 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: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8123/PR

 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 os protestos indicados na 

Certidão Positiva de fls. 19, referentes às duplicatas n.° 2135, 2117, 2212 

e 2169, lançados pelo réu.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).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, o 

valor deverá ser atualizado 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 o réu para recolher as custas 

processuais com base no valor atualizado da condenação, sob pena de 

serem anotadas às margens da distribuição em seu nome e 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 endereço eletrônico: 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 442222 Nr: 7886-08.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDI JOSE DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- 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.: 396948 Nr: 9753-70.2015.811.0002

 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: DIONATAN TORZECKI BACANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN CORREA AMORIM DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 19.498/0, VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O

 Processo nº 9753-70/2015. (Cód. 396948)

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
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 394393 Nr: 8021-54.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES REDIVO

 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 DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 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. 29, 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 na forma do art. 98, § 

3º, do NCPC.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.: 414831 Nr: 19263-10.2015.811.0002

 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: AURELIO BONDESPACHO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:MT 13.333

 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 os apontamentos indicados no 

extrato de fls. 25, referente ao contrato n.° 2117105657, 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).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, o valor deverá ser 

atualizado 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 270125 Nr: 10490-15.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE SAAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÁRZEA GRANDE NOTÍCIAS "VG NOTÍCIAS" - 

EDINA RIBEIRO DE ARAÚJO-ME, JUSBRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO REGO PINTO 

RODRIGUES DA COSTA - OAB:20365BA, MÁRIO PINTO RODRIGUES DA 

COSTA FILHO - OAB:4873/BA, Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo - 

OAB:MT 9.098

 Processo n° 10490-15/2011 (Cód. 270125)

Vistos...

Diante da concordância da credora quanto ao valor indicado na 

impugnação ao cumprimento da sentença como incontroverso, ou seja, R$ 

35.160,59, torna-se desnecessária a análise da referida peça. Em 

decorrência, HOMOLOGO o valor supra como devido, atualizado até 

1°.12.2016, devendo o feito prosseguir quanto a ele.

Por não ter a devedora pago o valor no prazo devido, aplico-lhe multa e 

honorários e advocatícios de 10%.

Indefiro o pedido de designação da audiência por não ter a devedora 

sequer apresentado proposta em sua impugnação, o que poderia ter feito.

À credora para atualizar o débito e requerer o que de direito.

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.: 346543 Nr: 13069-28.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA JAHNS BANKOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa de Assistência dos Funcionários do 

Branco do Brasil - CASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAÍS FERNANDA BANKOW - 

OAB:OAB/MT 23.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750

 Processo n.º 13069-28/2014. (Cód. 346543).

Vistos...

Trata-se de Ação De Reparação de Danos Materiais e Morais com 

Restituição de Valores proposta por NEUZA JAHNS BANKOW em 

desfavor de CAIXA DE ASSITÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO 

BRASIL - CASSI.

Em face do que consta às fls.132/133, 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.

Decorrido o prazo, e não havendo manifestação das partes, certifique-se 

e 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.: 266122 Nr: 4865-97.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:MT 15.999-B, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3.127-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 Processo nº 4865-97/2011. (Cód. 266122)

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento do valor incontroverso depositado às fls. 

124/125 em favor do credor, devendo a Sra. Gestora expedir o 

necessário.
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Determino ainda, a intimação do devedor para que, no prazo de lei, 

deposite a diferença indicada às fls. 129, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 256180 Nr: 13990-26.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOBRE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRABALHO SOCIAL INFANTIL CRECHE 

ESCOLA O BOM PASTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL REY - 

OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Faustino Antonio da Silva 

Neto - OAB:6707, MARCOS DAVI DE ANDRADE - OAB:11656/MT, 

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO - OAB:12184

 Processo nº 13990-26/2010. (Cód. 256180)

Vistos...

Ao credor para falar sobre a certidão de fls. 733, requerendo o que lhe é 

direito.

Após, 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.: 421911 Nr: 22981-15.2015.811.0002

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE SANTOS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISSON ROGER DE PAULA 

COELHO - OAB:11757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 22981-15/2015. (Cód. 421911)

Vistos...

Em se tratando de Jurisdição Voluntária, DECLINO EX OFFICIO DA 

COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas de Família e Sucessões dessa 

Comarca, para onde o processo deverá ser novamente distribuído, nos 

termos da Resolução nº 11/2017/TP.

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.: 393409 Nr: 7433-47.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN CORREA AMORIM DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 19.498/0, VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 Processo nº 7433-47/2015 (Cód. 393409)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por 

JOSIAS RODRIGUES DA SILVA em desfavor SEGURADORA LÍDER DE 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.

Informa o devedor às fls. 132 a realização de depósito para cumprimento 

da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 133 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. 133, 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 das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 412846 Nr: 18248-06.2015.811.0002

 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: FERTIL SOLO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANTANENSE AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS XAVIER LIMA NETO - 

OAB:13649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMAR ANTONIO ZILIO 

JUNIOR - OAB:14162/PR

 DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS 

para CONSTITUIR DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL em 

favor da autora, no valor de R$ 299.049,02 (duzentos e noventa e nove 

mil quarenta e nove reais e dois centavos).Para fins de cumprimento da 

sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada obrigação, 

observando-se as suspensões dos encargos moratórios por força do 

deferimento da Recuperação Judicial da empresa ré.Pelo princípio da 

sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem 

como, honorários advocatícios e favor da autora, esses arbitrados em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos 

do art. 85, § 2o, do novo Código de Processo Civil.Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, o presente feito deverá ter normal 

prosseguimento pelo interesse da parte autora (NCPC, art. 702, § 8o).Esta 

sentença é publicada no seguinte endereço eletrônico: 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 283452 Nr: 2311-58.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL BANDEIRANTES - QUADRA 

10

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRACI ALVES BORGES LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Processo n° 2311-58/2012 (Cód. 283452)

Vistos...

Conforme já consignado anteriormente, a devedora não foi intimada para 

cumprir a sentença, sendo necessária sua intimação pessoal, 

considerando que é representada pela Defensoria Pública. Em 

decorrência, revogo o despacho de fls. 105, no tocante aos atos 

constritivos.

Assim, intime-se a devedora mediante carta com aviso de recebimento no 

endereço declinado na contestação.

Adequando à nova sistemática processual, 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 
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devidos cálculos, intime-se a executada para o devido cumprimento, a fim 

de pagar o débito remanescente 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.: 274826 Nr: 17834-47.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DA SILVA, BENEDITO 

FRANCISCO CURVO, LEDA PEREIRA CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HONORÁRIO DE 

CASTRO - OAB:3541- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CARRIJO - CURADORA ESPECIAL - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE - OAB:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CARTA DEVOLVIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 287385 Nr: 6730-24.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GUILHERMINO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 Processo nº 6730-24/2012. (Cód.287385)

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.: 239487 Nr: 903-03.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI ANTONIO MATHEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FERREIRA DOS ANJOS FILHO, LEIDINEA 

VENCESLAU VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO BIANCHIN - 

OAB:11.102, JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CARRIJO - Defensora Pública Estadual. - OAB:

 Processo n° 903-03/2010 (Cód. 239487)

Vistos...

Defiro o pedido de fls. 123.

Expeça-se Carta Precatória para penhora, avaliação e demais atos à 

Comarca de Rondonópolis, consignando-se as homenagens devidas.

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.: 245186 Nr: 5685-53.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO PEDROSO BRANCO DE BARROS, 

IMOBILIÁRIA NOSSA SENHORA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO ZANCANARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueline Santos Damaceno de 

Faccio Alves - OAB:7065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9.098

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CARTA DEVOLVIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 113988 Nr: 9491-04.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO CONCATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILENA MARINA DAMIANN TIEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Granconato Concato - 

OAB:11244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES 

DA CUNHA - OAB:12.713/MT

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA DAR 

ANDAMENTO AO FEITO NO PRAZO DE 5 DIAS, SOBRE PENA DE 

EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 240484 Nr: 1798-61.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JACI GUIMARÃES, JANINE PAULA 

GUIMARAES CALMON CEZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 5.932, RODOLFO BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 21.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.997, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299951

 Processo nº 1798-61/2010. (Cód. 240484)

Vistos...

Determino a intimação da parte credora para falar sobre a impugnação de 

fls. 454/473.

Feito isso, conclusos.

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.: 430899 Nr: 1418-28.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXUENDER FRANÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Processo nº 1418-28/2016. (Cód. 430899)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO SUMARIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

proposta por MAXUENDER FRANÇA DA SILVA em desfavor 

SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.

Informa o devedor às fls. 100/101 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 107 favorável 

ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 109, 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 das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 433811 Nr: 3306-32.2016.811.0002

 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: JUCINEI DOMINGOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/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 do autor 

na importância de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta 

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, 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.: 441062 Nr: 7332-73.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POSO MIRAQNDA - 

OAB:oab/mt 12.333

 Processo nº 7332-73/2016. (Cód. 441062)

Vistos...

Por verificar da análise dos autos, que o autor não falou sobre a petição e 

documento juntados às fls. 85/101, determino que o faça em cinco dias.

Feito isso, 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): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 323914 Nr: 20313-42.2013.811.0002

 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: VALKIRIA LOPES COLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMETICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522, EDUARDO LUIZ BROCK - OAB:91311/SP

 Assim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos feitos nesta Ação 

Declaratória c/c Danos Morais.Em decorrência, REVOGO a tutela de fls. 

19. Expeça-se contramandado.Condeno a autora ao pagamento de 

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 .Condeno a autora em multa por litigância de 

má-fé, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa 

(NCPC, art. 81).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 e anotações.Esta sentença é publicada no 

seguinte endereço eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 391300 Nr: 6094-53.2015.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE INACIO FILHO - 

OAB:11645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:MT/13.842-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 

19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Processo nº 6094-53/2015 (Cód. 391300)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo 

para Cumprimento de Sentença, fazendo também constar no polo ativo o 

patrono da autora, Dr. José Inácio Filho, visto versar sobre os honorários 

sucumbenciais.

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 das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 434645 Nr: 3794-84.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:MT 14.688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Processo nº 3794-84/2016. (Cód. 434645)

Vistos...

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados pelo réu, argumentando 

que na r. sentença houve omissão por ter sido fixada a correção 

monetária a contar do sinistro, e não do desembolso.

Oportunizado prazo para o autor falar dos embargos, este se manteve 

inerte, conforme certificado às fls. 85.

Em que pese às argumentações do réu, entendo prosperarem, portanto, 

hei por bem em acolher os Embargos Declaratórios para, reconhecer a 

contradição, alterando a parte final da r. sentença, que passará a ter a 

seguinte redação:

 “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”.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 339972 Nr: 7942-12.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIA CARLA CASTRO DOS SANTOS CLARO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA EUTIMIA NASCIMENTO - 

OAB:17992-MT, MIRON FERNANDES DIAS - OAB:10.421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431 A

 Processo nº 7942-12/2014. (Cód. 339972)

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. 155), 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.: 445137 Nr: 9471-95.2016.811.0002

 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: RONILSO DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:OAB/MT12.333

 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$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta 

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.: 76911 Nr: 1-26.1996.811.0002

 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): FERTILIZANTES CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDECIR ERRERA - 

OAB:3365-A/MT

 Processo nº 1996/6557. (Cód. 76911).Vistos...Analisando os autos, 

verifico tratar-se de Execução de Título Extrajudicial, na qual a empresa 

Ativos S/A Securitizadora de Crédito Financeiros adquiriu carteira de 

créditos inadimplidos junto ao Banco do Brasil S/A, inclusive esta 

operação, mediante contrato de Cessão de Crédito.Nesse sentido, tenho 

que a presente lide não é de competência das Varas Cíveis de Feitos 

Gerais, uma vez que o objeto da lide decorre de operações realizadas por 

instituição financeira subordinada à fiscalização do Banco Central, objeto 

este que não é desnaturado pela cessão do crédito noticiada e motivadora 

do declínio de competência.Isso porque, a competência da Vara de Direito 

Bancário não se define apenas pela existência de instituição financeira em 

um dos polos da demanda, mas pela natureza da demanda, ou seja, pelo 

conteúdo da lide que deve ter cunho financeiro, como sois o presente 

caso.O nosso Egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo e 

recentemente, já se posicionou sobre o tema da seguinte 

forma:“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – PROVIMENTO Nº 004/2008/CM – 

VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÕES DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL LASTREADA EM CONTRATO DE 

CRÉDITO CONSIGNADO – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO 

CREDITÍCIO – EXECUÇÃO DO CONTRATO BANCÁRIO - DIREITO DE 

NATUREZA NITIDAMENTE BANCÁRIA – CONFLITO IMPROCEDENTE. Sendo 

a ação de execução de título extrajudicial oriunda de contrato de 

empréstimo consignado, a sub-rogação da seguradora no direito creditício, 

não retira a natureza bancária da ação. As varas especializadas em 

direito bancário, criadas pelo Provimento nº 004/2008/CM, definem sua 

competência jurisdicional pela natureza da demanda, nos termos do art. 

1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008/CM.” TJMT - Conflito De Competência 

(221) 1012175-36.2017.8.11.0000 – DETERMINO a redistribuição destes 

autos de natureza bancária para a vara especializada.Ao Cartório 

Distribuidor para as devidas providências.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.: 445125 Nr: 9459-81.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO AMARO 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
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINAA 

GIMENEZ CAANO - OAB:OAB/MMT 8506-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 da 

autora na importância de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta 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, § 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.: 452373 Nr: 12943-07.2016.811.0002

 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: KMDS, MARLI MATOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT 57160

 DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT.Feito sem custas por ser o autor beneficiário 

da assistência judiciária gratuita.Outrossim, considerando ter sido formada 

a relação processual, condeno o autor ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor da ré, que arbitro em 15% (dez por cento) sobre o 

valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, com a 

ressalva do art. 98 do CPC.Decorrido o prazo, certifique o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação, arquivem-se estes autos com as 

d e v i d a s  b a i x a s  e 

anotações.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.VÁRZEA GRANDE–MT, 

28 DE AGOSTO DE 2018.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 237580 Nr: 17355-25.2009.811.0002

 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: GENILTON GONZAGA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSO FORRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SANTANA VITORIANO - 

OAB:OAB/MT20.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083

 Processo nº 17355-25/2009. (Cód. 237580)

Vistos...

Ao credor para manifestar-se quanto à petição e documentos de fls. 

285/303.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 28 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 441669 Nr: 7600-30.2016.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDIR SOARES MASSAFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE CASTAGNA MASSAFRA, FULANO 

DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA TETILLA MOREIRA 

GEWEHR - OAB:MT 17.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Processo nº 7600-30/2016. Código 441669

Vistos...

Em virtude de readequação de pauta, redesigno audiência de instrução e 

julgamento para o dia 16.10.2018, às 15h00min.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 28 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 448655 Nr: 11238-71.2016.811.0002

 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: JOÃO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:OAB/MT 9333, MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- OAB:MT 8.506-A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

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;I - do seguro DPVAT em favor da 

autora na importância de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais).II – Pagamento de Restituição de Despesas de Assistência Médica e 

Suplementares (DAMS), no montante de R$ 98,02 (noventa e oito reais e 

dois 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, e das despesas médicas desde a data do 

desembolso.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, 

28 DE AGOSTO DE 2018.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 215806 Nr: 11156-21.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO RAÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO RIBEIRO - OAB:13293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMERICO 

ORTIGARA - OAB:OAB/MT 9552

 Processo n.º 11156-21/2008. (Cód. 215806).

Vistos...

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por REAL 

FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA., em desfavor de MOTO RAÇA 

LTDA, ENGEPAV TERRAPLANAGEM E PAV LTDA.

Em face do que consta na às fls. 115/116 em as partes comunicam a 

realização de acordo pondo fim ao processo, requerem sua homologação 

e a extinção do feito, 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.

Decorrido o prazo, e não havendo manifestação das partes, certifique-se 

e arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.
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CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE-MT, 28 DE AGOSTO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 281237 Nr: 25177-94.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araújo - OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 25177-94/2011 (Cód. 281237)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo 

para Cumprimento de Sentença, e não “Procedimento de Cumprimento da 

Sentença.

Trata-se de cumprimento de sentença no tocante aos honorários 

sucumbenciais em que o credor requer a citação da devedora por edital, 

por não ter constituído advogado na fase de conhecimento, correndo o 

feito a sua revelia.

Ainda, por observar que a devedora não foi ainda intimada, adequo à nova 

sistemática processual, revogando o despacho inicial de fls. 13 e 

proferindo a seguinte decisão:

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 por carta com aviso 

de recebimento (NCPC, art. 513, § 2º, II) 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, em 15 dias, contados a partir do prazo 

decorrido para pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 28 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 213861 Nr: 9259-55.2008.811.0002

 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: MOTO RAÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEPAVE TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA, REAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMERICO ORTIGARA 

- OAB:OAB/MT 9552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, THIAGO RIBEIRO - 

OAB:13293/MT

 Processo n.º 9259-55/2008. (Cód. 213861).

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

NULIDADE DE TITULO DE CRÉDITO C/C PERDAS E DANOS proposta por 

MOTO RAÇA LTDA., em desfavor de ENGEPAV TERRAPLANAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA, REAL MERCANTIL LTDA.

Em face do que consta na às fls. 186/187 em as partes comunicam a 

realização de acordo pondo fim ao processo, requerem sua homologação 

e a extinção do feito, 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.

Decorrido o prazo, e não havendo manifestação das partes, certifique-se 

e arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE-MT, 28 DE AGOSTO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 343502 Nr: 10672-93.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEN CRISTINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Santa Helena Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS GOMES DA SILVA - 

OAB:MT 17.631/O, STEFANIE ROSA GOMES - OAB:12.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A-MT

 Processo nº 10672-93/2014. Código 343502

Vistos...

Em virtude de readequação de pauta, redesigno audiência de instrução e 

julgamento para o dia 09.10.2018, às 16h00min.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 28 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 290106 Nr: 9686-13.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO LINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S.A. - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Processo nº 9686-13/2012. (Cód. 290106)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta 

por MAURO LINO DA SILVA em desfavor BANCO IBI S/A.

Informa o devedor às fls. 94 a realização de depósito para cumprimento da 

obrigação, manifestando-se o credor às fls. 96 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. 96, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 28 DE AGOSTO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 387728 Nr: 3878-22.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO RAÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL 
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LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMERICO ORTIGARA 

- OAB:OAB/MT 9552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO RIBEIRO - OAB:13293

 Processo n.º 3878-22/2015. (Cód. 387728).

Vistos...

Trata-se de EMBARGOS DO DEVEDOR proposta por MOTO RAÇA LTDA., 

em desfavor de REAL MERCANTIL LTDA.

Em face do que consta na às fls. 116/117 em as partes comunicam a 

realização de acordo pondo fim ao processo, requerem sua homologação 

e a extinção do feito, 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.

Decorrido o prazo, e não havendo manifestação das partes, certifique-se 

e arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE-MT, 28 DE AGOSTO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 440338 Nr: 6943-88.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIMACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIOVANA GADOMSKI CHAVES EIRELLI ME - 

ME, JIOVANA GADOMSKI CHAVES, VILSON DA SILVA VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6943-88/2016. Cód. (440338)

Vistos...

Defiro o pedido retro de fls. 52. Intime se a parte autora para dar 

andamento no feito.

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.: 338789 Nr: 6945-29.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIO AUGUSTO ANTONIO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - 

OAB:8.873-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6945-29/2014. Código 338789.

Vistos, etc...

Trata-se de Ação Anulatória de Contrato Cumulada com Restituição de 

Valores, proposta por Cassio Augusto Antônio Gonçalves em desfavor 

Ympactus Comercial Ltda.

Oportunizada a emenda para que a autora adequasse seus fatos, 

fundamentos e pedidos nos termos do novo CPC, esta não o fez, 

conforme certificado à às Fls.48, vindo-me conclusos para análise.

DIANTE DISSO, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL nos moldes do art. 321, 

parágrafo único do CPC e em consequência, DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do 

mesmo codex.

Feito novo, sem custas finais. Por não ter sido formada a relação 

processual, deixo de arbitrar honorários advocatícios.

Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciaria gratuita. 

Anote-se.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 27 DE AGSOTO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 109454 Nr: 5319-19.2007.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS ( Castrillon Auto Peças)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, 

ROSÁLIA CALAZANS FALCÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR ZAMAR TAQUES 

- OAB:4659/MT, RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5319-19/2007. (Cód.109454)

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.: 104731 Nr: 824-29.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOAO PASQUALOTTO - OAB:MT 3.659-B

 Processo n.º824-29/2007. Código 104731.

 Vistos.

Defiro o pedido de fls.218, na forma do art.782, §3º do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

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.: 277835 Nr: 21423-47.2011.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO IRINEU SVERTSUT, JANDIRA RODRIGUES 

SVERSUT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO ANTONIO BATISTA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO NISHIYAMA - OAB:MT 

12.919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO H. F. ZILIANI - 

OAB:8073, ADRIANO HERNANDES FRANCO ZILLIANI - OAB:8073, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE 

MT

 Processo nº 21423-47/2011 (Cód. 277835)

Vistos...

Apresentada proposta de honorários periciais de R$ 7.990,00 em 

julho/2016, o autor manifestou sua discordância, propondo, contudo, o 

pagamento de R$ 6.000,00 (fls. 262). Oportunizada manifestação do 

expert, atualizou o montante sugerido, indicando o valor de R$ 11.980,00, 
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em duas parcelas de R$ 5.990,00.

Com efeito, pela análise dos autos, em que pese as informações 

prestadas pelo Sr. Perito, a prova a ser realizada mostra-se tecnicamente 

simples a justificar o valor pretendido, de quase R$ 12.000,00, além do que 

recairá sobre pequena porção de área.

Assim, considerando a necessidade da prova, bem como, por entender 

elevada a proposta, reduzo ex officio os honorários para o montante de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ao Sr. Perito para informar se concorda com o respectivo valor. Em caso 

positivo, ao autor para depósito da integralidade do montante – ou caso 

concorde o expert, 50% do valor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de preclusão da prova.

Feito o depósito, dê-se início aos trabalhos.

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.: 294387 Nr: 14489-39.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABLO GUSTAVO MORAIS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DIVINA DIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araújo - OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 14489-39/2012. Cód.294387.

Vistos...

Intime-se autor para no prazo de cinco dias, promover a exibição da 

planilha referente os valores vencidos.

A senhora Gestora para juntar o extrato analítico da subconta nos autos 

do processo.

 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.: 11222 Nr: 777-41.1996.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ OTTO COSTA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTO NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:15283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 777-41/1996 (Cód. 11222)

Vistos...

Indevida a conclusão dos autos em face do que dispõe o art. 1º, do 

Provimento n.° 38/2015-CGJ, de 14.09.2015, que dispõe o seguinte:

Art. 1º Os “pedidos de desarquivamento” de processos arquivados 

definitivamente para extração de cópias ou pedido de vistas de processos 

que não imponham a realização de ato jurisdicional devem ser enviados 

diretamente à Central de Arquivo ou Setor Responsável pelo 

Arquivamento, que observará o devido recolhimento das custas 

pertinentes, mediante conferência da Guia de Recolhimento.

§ 1º O requerimento de desarquivamento poderá ser feito através do PEA 

– Peticionamento Eletrônico do Advogado, nos termos do Capítulo 1, Seção 

24 da CNGC e será juntado automaticamente nos autos pelo sistema 

informatizado;

Art. 2º O solicitante terá o prazo de 05 (cinco) dias como o processo em 

carga para realizar a cópia reprográfica.

3º Caberá à Central de Arquivo ou Setor Responsável pelo arquivamento 

adotar as providências necessárias para viabilidade da extração das 

cópias, sem a necessidade de lançamento do código de desarquivamento 

(andamento 03) ou mesmo a remessa dos autos à Vara por onde 

correram os autos do processo.

Assim, por tratar-se de feito arquivado com baixa e não indicada a 

pretensão da parte, devolvam-se os autos ao Setor de Arquivo para as 

providências devidas. Acaso seu interesse seja no prosseguimento dos 

atos executório, deverá apresentar os pleitos próprios, bem como, 

recolher as custas processuais pendentes e de desarquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande–MT, 27 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002050-37.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002050-37.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARILZA DE OLIVEIRA REQUERIDO: CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos... Analisando 

os autos, verifico que a emenda de id. nº 13341363 é insuficiente, motivo 

pelo qual passo a esclarecer o seguinte; O Novo Código de Processo Civil 

de 2015 extinguiu as Medidas Cautelares e dividiu as tutelas provisórias 

em dois tipos: as tutelas de urgência, gênero que abrange as tutelas 

satisfativas e cautelares e as tutelas de evidência. Nas tutelas de 

urgência objetivou-se priorizar a natureza da tutela requerida. Assim, 

quando a tutela de urgência tiver natureza satisfativa, será chamada de 

antecipada, e quando tiver natureza conservativa, será tida como 

cautelar, observando-se, para tanto, os procedimentos específicos 

inerentes a cada espécie de tutela de urgência. Nesse sentido, as tutelas 

de urgência estão indicadas a partir do art. 300 sendo concedida, 

independentemente de sua natureza, quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo. As tutelas de urgência podem ser concedidas 

de forma antecedente (ou seja, a parte entra com o pedido antes da 

existência de qualquer processo sobre o tema) ou incidental (no âmbito de 

um processo que já existe). Dessa forma, em virtude da vigência do Novo 

Código de Processo Civil oportunizo a parte autora a emenda da inicial, 

devendo indicar qual tutela pretende em sua inicial, no prazo de 15 dias 

sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). Deve 

ainda, dizer se possui interesse na autocomposição (CPC, §5º, art. 334). 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004750-83.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

ERIC STALLONE QUEIROZ JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA PATRICIA DE QUEIROZ SOUZA SILVA OAB - 010.607.011-89 

(CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo nº 1004750-83.2016.8.11.0002 Vistos... Intimem-se as partes 

para manifestarem-se sobre o laudo pericial sob a Id. nº 4589939, no 

prazo de cinco dias. Feito isso, conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1007639-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GONCALVES PEREIRA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007639-39.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARCELO GONCALVES PEREIRA RÉU: VIVO S.A. Vistos... 

Analisando os autos, observo que os praticamente todos os documentos 

pessoais juntados, encontram-se total ou parcialmente ilegível, em 

desconformidade com o que preceitua o §1º, do art. 14, da Resolução n°. 

185/2013, a qual institui o Sistema PJE, que assim dispõe: “Art. 14. Os 

documentos produzidos eletronicamente, os extratos digitais e os 

documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos do Poder 

Judiciário e seus auxiliares, pelos membros do Ministério Público, pelas 

procuradorias e por advogados públicos e privados têm a mesma força 

probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada 

de adulteração. § 1º Incumbirá àquele que produzir o documento digital ou 

digitalizado e realizar a sua juntada aos autos zelar pela qualidade deste, 

especialmente quanto à sua legibilidade”. Dessa forma, determino que a 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos os documentos 

legíveis, atentando-se quanto à necessidade de que estes sejam cópias 

completas e de fácil leitura, com boa qualidade de visualização, sob pena 

de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007537-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MARIA DA COSTA (AUTOR(A))

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007537-17.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ELISANGELA MARIA DA COSTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos... Em se tratando de ação movida em 

desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, há que se 

conhecer a incompetência deste juízo, eis que tal órgão goza de foro 

privilegiado, cuja competência é absoluta – caráter funcional, nos termos 

dos arts. 62, 64, § 1º, ambos do CPC. Deste modo, este juízo é 

incompetente para o processamento e julgamento da lide, em vista da 

existência de juízo privativo, qual seja, o JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA, a 

quem compete processar e julgar causas cíveis em que intervenham como 

autor, réu, assistente ou opoente, o Estado, os municípios, suas 

autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as 

fundações públicas . Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA 

COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Especializadas de Fazenda 

Pública desta Comarca, conforme digressão da parte final do art. 62, § 1º, 

do CPC, para onde o processo deverá ser novamente distribuído. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007531-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA BONFIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007531-10.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARIA DA SILVA BONFIM RÉU: DANIEL RODRIGUES DA 

SILVA Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos 

moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso 

haja levantamento de valores. Anote-se. Em virtude de que não se discute 

posse em forma de lide no usucapião e tão somente se comprova o lapso 

temporal da posse, deixo de designar audiência de conciliação; Determino 

a citação do réu, dos confinantes, bem como, a expedição de edital de 

citação aos interessados e ausentes, pelo prazo de trinta dias. Dê-se 

ciência às Fazendas Públicas, municipal e estadual, à União, bem como, ao 

representante do parquet, a fim de manifestarem quanto à pretensão 

inaugural. Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007303-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FRANCA ARAUJO (ADVOGADO(A))

VALDEMIR SCALZITTI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - 831.812.291-72 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007303-35.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: VALDEMIR SCALZITTI EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A 

PROCURADOR: GUSTAVO AMATO PISSINI Vistos... Ao credor para 

impulsionar o feito, requerendo o que lhe é direito. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007489-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACYR LOPES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007489-58.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: MOACYR LOPES JUNIOR Vistos... Em se tratando de Carta 

Precatória, de natureza Ambiental, DECLINO EX OFFICIO DA 

COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Especializadas de Fazenda 

Pública desta Comarca, para onde o processo deverá ser novamente 

distribuído. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007619-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE FERREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR 5º CIRETRAN DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007619-48.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ODETE FERREIRA DE LIMA RÉU: DIRETOR 5º CIRETRAN DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos... Em se tratando de Mandado de Segurança 

proposto em face da DIRETOR DO 5º CIRETRAN DO DETRAN/MT – 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE VÁRZEA GRANDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, com inclusive direcionamento a uma das Varas de 

Fazenda, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das 

Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca, para onde o 

processo deverá ser novamente distribuído. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007587-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE (ADVOGADO(A))

INVEST - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

NELSON MANOEL CERQUEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007587-43.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: INVEST - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP EXECUTADO: 

NELSON MANOEL CERQUEIRA JUNIOR Vistos... Cite-se a parte devedora 

para pagar o débito em 3 (três) dias (CPC, art. 829). Não efetuado o 

pagamento, penhore o Sr. Oficial de Justiça quantos bens bastem para o 

pagamento do principal atualizado, (CPC, art. 829, §1º.), procedendo a 

respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e 

intimando-se o devedor em seguida. Não sendo encontrando o devedor, 

deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% ao valor da causa. Consigne 

no mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, §1º). Consigne-se, ainda, que os 

embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007600-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON SEBASTIAO DA CRUZ (AUTOR(A))

JULIANO PEREIRA NUNES FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007600-42.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): DILSON SEBASTIAO DA CRUZ RÉU: VERDADE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Em virtude de que não se discute posse em forma de lide no 

usucapião e tão somente se comprova o lapso temporal da posse, deixo 

de designar audiência de conciliação; Determino a citação do réu, dos 

confinantes, bem como, a expedição de edital de citação aos interessados 

e ausentes, pelo prazo de trinta dias. Dê-se ciência às Fazendas Públicas, 

municipal e estadual, à União, bem como, ao representante do parquet, a 

fim de manifestarem quanto à pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1004159-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA LORENA DE LIMA (EMBARGANTE)

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA MAINARDI TAMIOZZO FONSECA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004159-53.2018.8.11.0002. 

EMBARGANTE: LARISSA LORENA DE LIMA EMBARGADO: PRISCILA 

MAINARDI TAMIOZZO FONSECA S E N T E N Ç A Trata-se de EMBARGOS 

DE TERCEIROS opostos por LARISSA LORENA DE LIMA e JOILTON DA 

SILVA GUSMÃO, devidamente qualificado nos autos, em desfavor de 

PRISCILA MAINARDI TAMIOZZO FONSECA, que, em síntese, informa e 

pleiteia o seguinte: Alega ser possuidora do imóvel localizado na Rua 

Cinco, Quadra 03 Condomínio Esmeralda, residindo no respectivo imóvel 

desde o ano de 2014 e que nunca foi molestada de sua posse. Requer a 

concessão de liminar de manutenção na posse e, ao final, o 

reconhecimento de sua posse. Junta os documentos de Id. nº 13332158 - 

Pág. 3, 13332169, 13332175. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Julgo esta ação antecipadamente por entender desnecessárias outras 

provas além das que constam nos autos. DOS EMBARGOS MANEJADOS 

Trata-se de Embargos de Terceiro, alegando o embargante que exerce a 

posse sobre o imóvel sub judice desde 2014. Observo, de início, que o 

imóvel onde o embargante alega residir há quase 04 anos é objeto de 

discussão nos autos n.º 1001956-21.2018.8.11.0002 em apenso, ação de 

Imissão na Posse, em que o ora embargado alega ser de sua propriedade. 

Em que pese às alegações da Embargante, vejo não lhe caber razão, 

tendo em vista não haver nos autos, provas suficientes de que é 

possuidora do respectivo imóvel. Sua fundamentação é baseada no art. 

674, § 1º e § 2º, III, do CPC, porém, a Embargante não está sofrendo 

constrição judicial de seus bens, mesmo porque, o respectivo imóvel é de 

propriedade da Embargada Priscila Mainardi, conforme matrícula juntada, 

nos autos de Imissão de Posse em apenso. Ainda, tenho que a 

embargante não trouxe autos qualquer contrato de compra e venda, ou 

mesmo de aluguel que lhe amparasse a ocupação do imóvel em litigio, 

trazendo somente comprovante de energia em seu nome. Entende ainda a 

jurisprudência a esse respeito; RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS 

DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE ATIVA – CARÊNCIA DA AÇÃO 

CONFIGURADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, 

§11º, DO CPC – APLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. A composição do polo ativo dos embargos de terceiro deve 

se dar por aquele que não faz parte da relação jurídica processual e está 

sofrendo turbação ou esbulho na posse de seus bens em razão de 

procedimentos judiciais realizados dessa demanda. Não possui 

legitimidade para ajuizar Embargos de Terceiros quem faz parte do polo 

passivo da ação principal, quando o bem que se pretende defender a 

posse é o mesmo que fora determinado a sua desocupação nessa 

demanda. Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o Recurso, o 

Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, 

levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. (Ap 

123301/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, 

Publicado no DJE 08/03/2018). Nesse diapasão, não cabe razão a mesma, 

vez que petição inicial deve satisfazer as exigências do art. 282 do CC, e, 

para obtenção de medida liminar, deve ainda ser instruída com 

documentos que comprovem sumariamente a posse do autor. Desse 

modo, concluo que a embargante não pode ser considerado terceiro e, por 

consequência, não possui interesse processual para ajuizar os presentes 

embargos, inclusive, pelo fato de que eventual sentença de mérito no 

procedimento em apenso alcançar-lhe-ia, impondo-lhe seus efeitos. O art. 

674 do CPC é explícito ao determinar o seguinte: Art. 674. Quem, não 

sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição 

sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o 

ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio 

de embargos de terceiro. Importante consignar, também, que o Código de 

Processo Civil, no artigo dantes citado, ao invés de prever taxativamente 

as hipóteses para utilização dos embargos, mediante o termo ‘terceiro’, 

cria diversas possibilidades de seu cabimento, o que somente pode ser 

aclarado pela boa doutrina. A propósito, leia-se o esclarecedor comentário 

do ilustre mestre Araken de Assis sobre a matéria: “Em síntese, 

encontra-se na singular posição de terceiro, no que tange ao processo 

executivo, quem, cumulativamente: a) não estiver indicado no título 

executivo; b) não se sujeitar aos efeitos do título; e não integrar a relação 

processual executiva”. Deste modo, se ostentam partes (e jamais 

terceiros): os sujeitos nominados no título executivo, aqueles que a lei 

processual declara legitimados (p. ex., o fiador judicial, segundo o art. 568, 

IV); os que tiverem seus bens sujeitos aos atos executórios (p. ex., o 

adquirente da coisa litigiosa, ex vi do art. 626); e, finalmente, os que, por 

simples equívoco ou deliberado capricho do credor, tiveram contra si 

proposta a ação executória.”[1] Portanto, os presentes embargos não se 

prestam a prevenir seu direito, o que poderá ser discutido em sede de 

defesa no feito possessório em apenso. DIANTE DISSO, DECLARO EX 

OFFICIO A CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E 

ILEGITIMIDADE ATIVA, além da AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE 

CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EM 

CONSEQUÊNCIA, JULGO ESTES EMBARGOS DE TERCEIRO EXTINTOS SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, IV e VI, do NCPC. Nesta 

oportunidade, defiro os benefícios da justiça gratuita aos autores. Pelo 

princípio da sucumbência, condeno o embargante ao pagamento de 

honorários advocatícios em favor do embargado, 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[2]. Custas processuais pelo embargante, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 625 de 687



cuja obrigação deverá ser suspensa na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. 

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. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito [1] Manual do Processo de Execução, 3a edição, rev. e 

atual., São Paulo, RT, 1996, p. 1027. [2] § 3o Vencido o beneficiário, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005548-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA GAIVA TAQUES (ADVOGADO(A))

WILMA MARIA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REAL IMOVEIS LIMITADA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005548-44.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: WILMA MARIA DE MORAES REQUERIDO: REAL IMOVEIS 

LIMITADA Vistos... Trata-se de AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA 

proposta por WILMA MARIA DE MORAES em desfavor de REAL IMOVEIS 

LTDA. Em face do que consta nos autos, as partes apresentaram 

desinteresse da autocomposição na (Id. nº4741725), bem como, juntou a 

comunicação do acordo na (Id. nº. 4354090 - Pág. 1-24, pondo fim ao 

processo, requerem sua homologação e a extinção do feito, 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, “a” do NCPC. Para fins de 

efetividade e economia processual, determino a expedição de ofício ao 

Cartório de Registro desta Comarca, para que este providencie a 

transferência do imóvel na Rua A, quadra 01, lote 23, bairro Parque dos 

Ipês, cidade de Várzea Grande-MT, averbado á margem da matrícula no 

cartório do 5ºOficio da comarca de Cuiabá/MT, matriculado sob o número 

de ordem nº16.058, em favor da parte autora. Advirto que os referidos 

emolumentos cartorários ficarão a cargo das partes interessadas. 

Honorários advocatícios e custas processuais na forma convencionada. 

Decorrido o prazo, e não havendo manifestação das partes, certifique-se 

e arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 

Expeça-se o necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. VÁRZEA 

GRANDE-MT, AGOSTO DE 2018. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001566-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo nº 1001566-22.2016.8.11.0002 AÇÃO 

DECLARATÓRIA S E N T E N Ç A Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL proposta por 

PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, devidamente qualificada 

nos autos, em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, que, em síntese, 

informa e pleiteia o seguinte: Alega que em outubro/2015, contratou os 

serviços da requerida por meio do correspondente Mobile Telecom, o valor 

da contratação seria de 199,90, no entanto por conta dos descontos 

oferecidos que constam no documento anexo, o valor pago por mês ficou 

em R$ 149,90. Sendo que o aparelho modem, que a princípio seria cedido 

em comodato, mas numa melhor analise do contrato percebeu que o 

modem não fora dado, e o valor do referido modem foi de 24 parcelas de 

R$25,00, no entanto ao final ficou acordado o valor de R$149,90. O ocorre 

que ao contar do primeiro mês, os valores cobrados nas parcelas, foram 

diversos do que constava expressamente no contrato. E que desde do 

começo foi necessário o contato com a requerida para a emissão de 

novas faturas. Depois de inúmeras tentativas para a resolução desse 

problema, e que a cada ligação ou/e email para resolver este problema, 

era necessário o reenvio de informações do contrato, valores entre outras 

informações. O requerente cansado das tentativas frustradas passou a 

pagar as faturas com o preço elevado, mesmo que cobrados 

erroneamente, mas com a ocorrência de uma cobrança no valor de R$ 

220,00 (duzentos e vinte reais) do mês de agosto/2016, reduzidos para a 

quantia de R$ 195,00 após a concessão de desconto (doc.10), pelas 

cobranças indevidas e pelo transtorno, requer a restituição de indébito em 

dobro, e para a condenação da ré ao pagamento de indenização por 

danos morais. Procuração à Id. n°1695911 e documentos Id. n° 

1695912/1695927. No despacho, Id. n° 1847429, designei audiência de 

conciliação/mediação, que resultou em prejudicada Id. 3235952. Citada, 

ofertou a ré a contestação de Id. n° 3324852. Requer o acolhimento das 

preliminares de ato atentatório e pela ausência de agir do autor, pelo não 

comparecimento da parte autora na audiência de conciliação, no mérito o 

descabimento do pedido de restituição de indébito indevido por não ter os 

requisitos para a admissão deste pedido, e ressalta que a simples 

alegação de que os débitos são indevidos não é suficiente para 

comprovar o dano sofrido pela parte autora. E requer a improcedência dos 

pedidos. Impugnação à Id. nº3248105, intimadas as partes, apenas a ré 

manifestou-se pela não produção provas, vindo-me os autos conclusos a 

tanto. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Julgo esta ação 

antecipadamente por não terem as partes manifestado interesse na 

dilação probatória. DA INÉPCIA DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO 

Argumenta a ré ser inepta por ter pedido genérico. Ao contrário do 

alegado pela ré, mesmo diante da simplicidade na narrativa dos fatos, 

observo que a autora é claro ao dispor que não manteve relação jurídica a 

justificar a inscrição do nome dele no rol dos maus pagadores, o que, a 

meu ver, é suficiente para recebimento e análise da inicial. E pelo que 

consta no art. 334, §8° do CDC, a ocorrência de multa pela ausência da 

parte autora na audiência de conciliação sem a devida comprovação, 

mostra o desinteresse da parte em solucionar a lide amigavelmente, o 

patrono da autora se manifesta a respeito Id.3248087. Rejeito as 

preliminares. DOS FATOS As argumentações da autora, de que não 

possui dívidas com a ré, merecem ser acolhidas. No que tange ao pedido 

de repetição de indébito, os valores cobrados discutidos aqui, apresentam 

erro e devem ser retificados, por aplicação do art. 42, parágrafo único[1], 

do Código de Defesa do Consumidor, é devida a dobra não apenas 

quando o consumidor é cobrado em excesso, mas quando paga a maior, 

sendo-lhe direito a restituição do dobro daquilo que pagou em excesso, o 

que torna de plano improcedente o pleito de declaração de inexistência do 

débito. Em se tratando de direito consumeirista, e de ter sido acionada a ré 

a se defender, esta deveria ter apresentado junto a sua defesa, assim 

como, na instrução, provas inequívocas de que a contratação da dívida foi 

realizada pela parte autora. Ora, em se tratando de uma afirmativa do 

consumidor de que não realizou tal contratação, caberia à empresa 

comprovar que sim e mostrar tal situação em juízo, ouvidando-se, também, 

que por tratar-se de alegação de cunho negativo o ônus lhe cabia. 

Deixando a ré de apresentar prova contrária à alegação, os fatos 

tornam-se incontroversos, levando à presunção de que a dívida é 

fraudulenta e que concorda com as alegações inaugurais. A ré limitou-se 

alegar que dano algum causou à autora, elementos que entendo 

insuficientes para afastar a alegação da parte autora de que não 

contratou os serviços. Encerrado esse deslinde, cabe-me a aquilatar se 

realmente houve dano moral perpetrado contra a autora. Certo é que sim, 

pois o fato da ré autorizar contratação fraudulenta, e presumivelmente 

negar-se a resolver a situação administrativamente, leva-me a crer com 

certeza que obrou em má-fé e danos fez causar à parte autora, de ordem 

material e emocional. Indubitavelmente, a contratação fraudulenta traz não 

apenas aborrecimentos, mas angústia, insônia, perturbação de seu estado 

de espírito, e um estado de insegurança nas relações contratuais. No 

mesmo sentido, o apontamento indevido em órgãos restritivos de crédito, 

que no caso foi realizado ilegalmente pela parte ré em razão de contrato 

simulado, traz descrédito ao cidadão, além de inegável estado de angústia, 

ocasionando o dano in re ipsa. Rotineiramente, aportam neste juízo casos 

de denúncia de contratações fraudulentas em empresas, instituições 

financeiras e concessionárias de serviço público que, sem o devido 

controle, firmam contratos com falsários e descontos inusitados, não 

autorizados pela parte. No caso em tela, sendo a contratação objeto de 

fraude com os documentos da parte autora, apresentados por outra 
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pessoa, não a isenta de culpa, pois agiria, então, com negligência. O puro 

direito civil já afirma que aquele que causar dano a outrem é obrigada a 

indenizá-lo, a não ser que exclua a sua culpa. E em se aquilatando a culpa 

da ré, há que reparar o dano causado, devidamente corrigido. DIANTE 

DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos 

Morais para: A) CONDENAR a ré à repetição de indébito referente a 

eventual valor pago em excesso pela autora, o que deverá ser apurado 

em posterior liquidação da sentença. B) CONDENO a ré a proceder à 

reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante 

fundamentação alhures, em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que deverá ser 

atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, 

do STJ[2]), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 

362, do STJ[3]), 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. Não sendo pagas as custas pela ré, anotem-nas às margens 

da distribuição do feito em seu nome, com base na condenação supra 

fixada, a fim de lastrear eventual Execução Fiscal. Transitada em julgado, 

intime-se a parte autora para querendo, proceder a sua execução, na 

forma da lei, sob pena de arquivamento. Publique-se Intime-se Cumpra-se. 

Várzea Grande–MT, de agosto de 2018. Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito [1] Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem 

direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese 

de engano justificável. [2] Os juros moratórios fluem a partir do evento 

danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. [3] A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008547-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERENTE)

ADILSON NERI PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE DIAS DOS SANTOS SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Autos nº 1008547-33.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Redesigno audiência de conciliação para o dia 25 de outubro 

de 2018, às 15h00min, expedindo-se mandado para citação da parte 

requerida, devendo a parte autora efetuar o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se e cumpra-se, 

com as providências necessárias. Várzea Grande, 03 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008547-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERENTE)

ADILSON NERI PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE DIAS DOS SANTOS SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1008547-33.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 18.622,22; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Parte Ré: REQUERIDO: DANIELLE DIAS DOS 

SANTOS SOUZA O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para que, comprove o pagamento das diligências do 

Oficial de Justiça, no prazo de dez dias. Processo: 

1008547-33.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 18.622,22; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) OBSERVAÇÃO: O processo está integramente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE - MT, 30 

de agosto de 2018 Atenciosamente. DUMARA KLENA NOGUEIRA DE 

CASTILHO VOLPATO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, 

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001663-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIERME ROMERO (ADVOGADO(A))

Andréa Karine Trage Belizário (ADVOGADO(A))

ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001663-51.2018.8.11.0002. 

Vistos etc. Observa-se dos autos que as partes formularam acordo (Id. 

14742260), requerendo sua homologação, bem assim a extinção do 

processo, somente após o cumprimento do integral do ajuste. Pois bem. O 

acordo não pode ser homologado na forma proposta pelas partes. A 

transação constitui causa legal de resolução do mérito da lide (CPC, 487, 

III, “b”), sendo inviável a mera suspensão do processo de conhecimento 

até final cumprimento do acordo. Havendo acordo, o processo de 

conhecimento deve ser resolvido, e eventual descumprimento dará lugar à 

execução do ajuste. Não se olvida, ainda, que o prazo máximo da 

suspensão do processo por conversão entre as partes, a teor do art. 313, 

II, § 4º, do CPC é de 6 (seis) meses, não sendo aplicável ao presente 

caso. Assim, diante da composição amigável, devem as partes se 

manifestar a fim de que permita a aplicação da regra processual acima 

referida, ensejando a homologação do acordo, com a consequente 

extinção do processo. No mais, verifica-se que a parte requerida é 

representada por advogada, contudo não foi acostado aos autos a 

procuração outorgada em favor da causídica que subscreve o termo de 

acordo. A ausência de procuração outorgado ao procurador da parte 

requerida torna inexistente o ato praticado (termo de acordo), uma vez 

que não comprovou ter poderes para representar a parte em juízo, o que 

gera evidente irregularidade processual. Nesse sentido: Agravo de 

instrumento. Ação revisional de contrato. Acordo. Homologação. Ausência 

de procuração do advogado do autor firmatário do acordo. Pleito de 

nulidade reconhecida. Precedentes. Retorno ao status quo ante. 

Devolução do valor sacado indevidamente pelo consignante. Recurso 

provido. (Agravo de Instrumento Nº 70029569738, Décima Terceira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Breno Pereira da Costa 

Vasconcellos, Julgado em 09/07/2009) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE 

PROCURADORES. REPRESENTANTE SEM PODERES PARA TRANSIGIR. 

OBJETO DIVERSO. HOMOLOGAÇÃO. NULIDADE. Acordo extrajudicial que 

não atende aos requisitos legais. Ausência dos procuradores das partes. 

Acordo assinado por representante do demandado sem procuração nos 

autos. Invalidade. Acordo que ademais não tem relação com a presente 

demanda, mas diz respeito somente à questão do encerramento do débito 

existente. Irregularidades que levam a nulidade da sentença 

homologatór ia .  APELAÇÃO PROVIDA,  HOMOLOGAÇÃO 

DESCONSTITUIDA. (Apelação Cível Nº 70010926087, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas 

Barcellos, Julgado em 27/04/2005) Em assim sendo, deixo de homologar 

referido acordo. Determino a intimação da parte autora, na pessoa do seu 

advogado, para que, no prazo de, 10 (dez) dias, acoste aos autos cópia 

da procuração outorgada ao advogado da parte requerido que subscreve 

o termo de acordo para regularização do feito, bem como manifeste 

quanto à impossibilidade de suspensão do processo de conhecimento em 

razão da homologação de acordo, requerendo o que entender de direito. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e faça os 

autos conclusos. Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Várzea Grande, 30 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000138-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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CARLOS JOSE RODRIGUES (AUTOR(A))

ELIAS GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000138-68.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 50.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 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): CARLOS JOSE RODRIGUES Parte Ré: RÉU: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 

42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente Contrarrazões ao Recurso Inominado 

d e  I D 1 5 0 0 6 9 8 3  n o  p r a z o  d e  1 5  d i a s .  P r o c e s s o : 

1000138-68.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 50.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) OBSERVAÇÃO: O processo 

está integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA 

GRANDE - MT, 30 de agosto de 2018 Atenciosamente. CELIA REGINA 

BRANDAO CONTE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, 

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 311756 Nr: 7824-70.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE SEBASTIANA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S.A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELIANE RODRIGUES FREIRE - 

OAB:124777, RAPHAELLA LUIZA GREGORIO - OAB:160574, REINALDO 

LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - OAB:15025A

 Intimação das partes para que se manifeste à respeito do Cálculo de fls. 

139/140, no prazo de 10 (Dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 316778 Nr: 13156-18.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEMIL MARIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19,077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para que atualize o débito da dívida, afim de que seja 

cumprida decisão de fls. 40, no prazo de 15 (quinze)dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 284324 Nr: 3355-15.2012.811.0002

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDEL ARRUDA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER BELARMINO DE ASSIS DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a tempestividade do recurso de fls. 153/156, e procedo à 

intimação da parte autora para que seja apresentada , dentro do prazo 

legal, a impugnação . NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 334186 Nr: 2760-45.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCO FORJADO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVELL AUTO MOLAS LTDA EPP, MARIA 

JOSE DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO EVANGELISTA 

MARQUES - OAB:OAB/SP 211.433

 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.: 376868 Nr: 24442-56.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASTIFICIO SANTA AMÁLIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA MARLA DE ALIMENTOS LTDA, 

MARCO ANTÔNIO DA SILVA, ELMO HENRIQUE MORETTI MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANA PADILHA RAMOS 

SILVA - OAB:OBAMG89463

 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.: 288182 Nr: 7611-98.2012.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GONÇALO BUENO CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO CORREA, EDESIO CORREA, CLAUDINETE 

SILVA DE OLIVEIRA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:

 Certifico que o recurso de fls. 141/146 foi interposto dentro do prazo 

legal, outrossim, procedo à intimação da parte autora para que impugne a 

contestação. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 448018 Nr: 10940-79.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINTON CARDOZO DE ALMEIDA, LUIS BATISTA DE 

MACEDO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÁRZEA GRANDE SHOPPING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 Certifico que considerando o teor do Ofício juntado às fls. 109, enviado 

pelo Batalhão da Polícia Militar de Cuiabá MT, encaminho intimação ao autor 

para manifestar no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 430180 Nr: 920-29.2016.811.0002

 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: RONDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECÍLIA APARECIDA DA SILVA ASSUNÇÃO, 

EMERSON MAIK ASSUNÇÃO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:MT/17.147, PATRICIA BIONDO - OAB:51346

 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.: 386440 Nr: 2916-96.2015.811.0002

 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: EDINALVA IZABEL DA CRUZ RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE ALIMENTOS JPM LTDA, 

(FORMULA DISTRIBUIDORA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 Certifico que o recurso de fls.159/163 foi apresentado dentro do prazo 

legal,outrossim, procedo a intimação da parte autora para que se 

manifeste dando andamento ao feito. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 205971 Nr: 1973-26.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO PINTO ORTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA KARINE TRAGE 

BELIZARIO - OAB:MT/ 9106, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3.127-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado em fls. 92/95 foi interposto dentro do 

prazo legal, sendo assim, intimo a parte autora para que apresente 

impugnação à contestação. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268075 Nr: 15588-78.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDELY LUCINDA AMORIM, Terceiro eventuais 

que se encontre na posse

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida manifestou-se de forma tempestiva aos 

autos, outrossim, procedo a intimação da parte autora para apresentar a 

impugnação. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 82048 Nr: 4452-94.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DAS TINTAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FISHING INDUSTRIA DE BARCOS LTDA-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DE ALMEIDA PINHEIRO - 

OAB:16451/E, WILLIAM KHALIL - OAB:OAB-MT 6487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOZAIRA GUEDES - OAB:6948

 Certifico que constatei estes autos estarem em carga com o Dr Pedro de 

Almeida Pinheiro, fora do prazo legal, em sendo assim, impulsiono estes 

autos à remessa de expediente para o Diário da Justiça Eletrônico, com 

intimação ao mencionado advogado para providenciar a devolução do 

processo em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007717-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE BRITO (ADVOGADO(A))

WELLINGTON JOAO ALBANI (ADVOGADO(A))

GELMA SODRE ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

PAGAN DISTRIBUIDORA DE TRATORES E VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007717-33.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: PAGAN DISTRIBUIDORA DE TRATORES E VEICULOS LTDA 

REQUERIDO: DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER 

LTDA Vistos. Em análise dos autos, verifica-se que não consta a 

informação de que foram recolhidos os emolumentos judiciais iniciais. 

Sendo assim, intime-se a parte autora, para comprovar o recolhimento das 

custas referentes à distribuição da presente Carta Precatória, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser devolvida a missiva sem o devido 

cumprimento. Comprovado o pagamento das custas processuais, 

cumpra-se conforme deprecado. Caso contrário, decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias sem manifestação, devolva-se a Carta Precatória ao juízo de 

origem constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas 

devidas para o caso de novo encaminhamento (art. 390, da CNGC). Após, 

devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Às 

providências. Várzea Grande, 29 de agosto de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1007812-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO SANTANA DE VASCONCELOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007812-63.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL REQUERIDO: CLAUDIO 

SANTANA DE VASCONCELOS Vistos. Em análise dos autos, verifica-se 

que o presente feito foi distribuído por dependência ao processo n. 

1006910-47.2017.8.11.0002 – Inventário, em trâmite na 3ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões. Destarte, à vista da conexão dos 

presentes autos com o em tramite na 3ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões de Várzea Grande sob n. 1006910-47.2017.8.11.0002, estes 

deverão ser reunidas para julgamento simultâneo. Diante destas 

considerações, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo para processar 

e julgar a presente demanda e determino a sua remessa ao juízo da 3ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, para ser 

distribuída por dependência ao processo n. 1006910-47.2017.8.11.0002, 

nos termos da fundamentação supra. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Várzea Grande, 30 de agosto de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007626-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA CARLA BARBOSA (REQUERENTE)

MARCIA BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. VERANO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007626-40.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: KENIA CARLA BARBOSA REQUERIDO: W. R. VERANO 

EIRELI - ME Vistos. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de 

mandado. Após, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas 

homenagens. Às providências. Várzea Grande, 30 de agosto de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007457-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LECY CAVALCANTE CROZETTA (AUTOR(A))

Hermes Bezerra da Silva Neto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO GONCALVES (RÉU)

WILLIAM RODRIGO ENCISO ALVES (RÉU)

IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007457-53.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): LECY CAVALCANTE CROZETTA RÉU: IDEALE NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME, WILLIAM RODRIGO ENCISO ALVES, REINALDO 

GONCALVES Vistos. Compulsando os autos, verifico que a requerente 

não cumpriu satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, 

haja vista que não informou sua profissão. Ainda, a parte autora requer os 

benefícios da justiça gratuita, mas ante a ausência de informação quanto à 

sua profissão não é possível constatar a existência dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade (art. 99, § 2º, do CPC), sendo que 

no contrato de financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal é 

descrita como empresária, fato que gera dúvida fundada quanto ao 

preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade. 

Desse modo, deverá a parte autora demonstrar sua insuficiência de 

recursos para pagar as custas e despesas processuais, por meio de 

documentos idôneos. Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, providenciando as 

regularizações indicadas abaixo (art. 321, parágrafo único, do CPC), sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito: 1. Informar sua 

profissão. 2. Comprovar sua situação financeira precária, OU, conforme 

for o caso, promover o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento 

do mérito (art. 99, § 2 º, c/c art. 290, ambos do CPC, c/c 456, §1º, da 

CNGC) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

façam os autos imediatamente conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 30 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007698-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA BULHOES (ADVOGADO(A))

ANTONIA ALVES LUNGUINHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007698-27.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANTONIA ALVES LUNGUINHO RÉU: RUBENS DOS SANTOS 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a petição inicial não indica 

todos os requisitos necessários, conforme dispõe o art. 319 do CPC, haja 

vista que não foi informado o endereço eletrônico das partes. Ademais, na 

Ação de Usucapião forma-se litisconsórcio passivo necessário entre 

proprietário do imóvel e os confinantes, de forma que faz-se requisito da 

petição inicial a qualificação e o endereço completo destes para 

possibilitar a citação, conforme disposto no art. 319, II, do CPC. Outrossim, 

verifica-se que a parte autora pugnou pela citação por oficial de justiça do 

requerido, mas não informou seu endereço nos autos constando que 

encontra-se em local incerto e não sabido, sendo certo que o endereço do 

atual proprietário do imóvel consta na cópia atualizada da matricula do 

imóvel. Ante o exposto, intime-se a parte autora para emendar a inicial, 

providenciando as regularizações indicadas abaixo, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, parágrafo único, do CPC), sob pena de 

indeferimento da inicial. I - Informar o endereço eletrônico das partes II – 

Qualificar o polo passivo da ação, informando o endereço atual para 

citação; III – Qualificar os confinantes, informando endereço completo; IV – 

Juntar a planta do imóvel, memorial descritivo e a RT (anotação de 

responsabilidade técnica) do profissional que assina. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 29 de 

agosto de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007792-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (AUTOR(A))

LETICIA BORGES REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO BUSSOLARO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007792-72.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE 

PRIMAVERA DO LESTE RÉU: ADRIANO BUSSOLARO Vistos. A pretensão 

visa o cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em 

petição devidamente instruída por prova escrita, sem eficácia de título 

executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (art. 700, do CPC). 

Expeça-se mandado, com prazo de 15 dias, para pagamento. Conste, 

ainda que, nesse prazo, o réu poderá opor embargos nos próprios autos 

(art. 702 do CPC). Caso não haja cumprimento da obrigação, oferecimento 

de embargos ou, ainda, rejeitados estes, constituir-se-á, de pleno direito, o 

título executivo judicial (art. 702, §8º, CPC). No mais, nos termos do artigo 

701, do CPC, fixo os honorários em 5% do valor da causa, anotando-se, 

no mandado, que caso o réu cumpra com o pagamento integral do débito, 

ficará isento das custas processuais (art. 701, §1º, do CPC). À vista da 

comprovação de que a requerente encontra-se em situação financeira 

precária, concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 30 de agosto de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1007793-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALIANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA (REQUERENTE)

GLECY KELLY NUNES DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007793-57.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ALIANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Cuida-se de Execução Provisória de Astreintes proposta por ALIANÇA 

COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA, nos termos do artigo 537, §3º, 

do CPC. Intimem-se os executados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promovam o pagamento do montante cumulado da multa a que foi 

condenado liminarmente nos autos principais, conforme planilha 

apresentada pelo exequente (artigo 537, §5º, do CPC). Transcorrido o 

prazo sem pagamento voluntário, o executado poderá, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação independentemente de penhora ou 

nova intimação (artigo 536, §4º, do CPC). Consigno que somente poderá 

ser levantado o montante referente as astreintes após o trânsito em 

julgado da sentença dos autos principais (Id. 416888), caso seja favorável 

à parte exequente, nos termos do art. 537, § 3º do CPC. Proceda a 

associação do presente feito com o de n. 1002216-35.2017.8.11.0002. 

Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea Grande, 30 de 

agosto de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito
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Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002054-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA (ADVOGADO(A))

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDA MARIA DE JESUS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002054-06.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA 

RÉU: ROMILDA MARIA DE JESUS Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora peticionou requerendo a suspensão do feito 

pelo prazo de 5 (cinco) dias, para saber se foi possível a conclusão de 

acordo extrajudicial (id. 4855918). Contudo, à vista do não cumprimento da 

determinação que determinou a emenda à exordial e do lapso temporal 

superior ao requerido, determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito. Cumpra-se. Várzea Grande, 30 

de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007460-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFER CAROLINA ZIMMERMANN AMORIM PACHECO (AUTOR(A))

RODRIGO LUIS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007460-08.2018.8.11.0002. Vistos, etc. Da 

análise dos autos, constato que os documentos anexados no Id. 

14844592 encontram-se total ou parcialmente ilegíveis, em 

desconformidade com o que preceitua o §1º, do art. 14, da Resolução n°. 

185/2013, a qual institui o Sistema PJE, que assim dispõe: “Art. 14. Os 

documentos produzidos eletronicamente, os extratos digitais e os 

documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos do Poder 

Judiciário e seus auxiliares, pelos membros do Ministério Público, pelas 

procuradorias e por advogados públicos e privados têm a mesma força 

probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada 

de adulteração. § 1º Incumbirá àquele que produzir o documento digital ou 

digitalizado e realizar a sua juntada aos autos zelar pela qualidade deste, 

especialmente quanto à sua legibilidade”. Posto isso, determino, venha a 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, aportar aos autos os referidos 

documentos legíveis, atentando-se quanto à necessidade de que estes 

sejam cópias completas e de fácil leitura, com boa qualidade de 

visualização, sob pena de indeferimento. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007573-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA SILENE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007573-59.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA 

EXECUTADO: SILVANA SILENE DA SILVA Vistos. Venha à parte autora, 

em 30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas e despesas 

processuais, ou demonstrar documentalmente a incapacidade de fazê-lo, 

sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 290 do CPC e art. 

456, §1°, da CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006692-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BEOMAR LUCIANA DE SOUZA (AUTOR(A))

LOURDES LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

CRELIA MARIA ALVES MACHADO (AUTOR(A))

ALBA DE SOUSA SODRE (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006692-82.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

LOURDES LUIZ DA SILVA, ALBA DE SOUSA SODRE, BEOMAR LUCIANA 

DE SOUZA, CRELIA MARIA ALVES MACHADO 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. Aportou aos autos petição da parte autora no Id. 14819839, 

manifestando o seu desinteresse na realização da audiência de 

conciliação designada nos autos, requerendo o cancelamento do ato. No 

tocante à arguição da parte autora quanto ao seu desinteresse na 

audiência de conciliação, ressalto que esta não é capaz de obstar a sua 

realização, na medida em que o ato apenas não ocorre quando ambas as 

partes manifestarem expressamente o desinteresse na composição 

consensual (art. 334, §4º, I, CPC), o que não ocorreu no presente caso, à 

vista da necessidade de se aguardar a manifestação da parte requerida. 

Assim, indefiro o pedido de id. 14819839 e, por consequência, mantenho a 

realização da audiência designada nos autos. Cumpra-se conforme 

determinado no Id. 14518128. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1009046-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARIMON STEPHAN (REQUERENTE)

LUIZ JOSE FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

Ana Carolina Rondon Pessôa dos Santos (ADVOGADO(A))

IZABEL FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009046-17.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

RAQUEL MARIMON STEPHAN REQUERIDO: INSTITUICAO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE-IEMAT Vistos, etc. Compulsando os autos, vislumbro 

que o requerido apresentou reconvenção juntamente com a contestação, 

contudo, deixou de comprovar o recolhimento das custas judiciárias (art. 

1.222. da CNGC). Assim, considerando que a reconvenção é um modo de 

exercício do direito de ação por parte do requerido contra o autor, 

contra-atacando a pretensão deduzida na lide principal, buscando um 

pronunciamento judicial em seu favor, faz-se necessário o recolhimento 

de custas/taxas para sua regular distribuição. Dessa forma, determino que 

o requerido/reconvinte recolha as custas e taxas judiciárias com a 

distribuição da ação reconvencional, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição da reconvenção, nos termos do art. 

290 do Código de Processo Civil. Oportunamente venham-me os autos 

conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1003011-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR HENRARD DA SILVA (AUTOR(A))

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003011-75.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

CLAUDECIR HENRARD DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, 

etc. Em atenção ao pedido constante no id. 14821156, SUSPENDO o 

processo pelo prazo de 30 dias. Decorrido o prazo assinalado, intime-se a 

parte autora para atender o determinado na decisão de id. 14276891. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003140-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LOURIVAL GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003140-46.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

LOURIVAL GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, etc. No id. 14830226 a parte autora requereu a 

desistência da demanda. Considerando que a parte requerida já havia sido 

citada e apresentado contestação quando da formulação do pedido de 

desistência, venha a seguradora requerida manifestar sobre o pedido de 

desistência, no prazo de cinco (05) dias, valendo o silêncio como 

concordância. Decorrido o prazo venham-me os autos conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005926-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO LEITE DE CAMPOS (REQUERENTE)

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005926-63.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

MARIO LEITE DE CAMPOS REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos, etc. Considerando que o recurso de Id. 14565544 foi interposto na 

vigência do CPC/2015, deixo de efetuar o juízo provisório de 

admissibilidade recursal. No entanto, em atenção ao disposto no art. 331, 

caput, do NCPC, reexamino a questão decidida e concluo que não deve 

ser modificada a decisão recorrida, cujos fundamentos bem resistem às 

razões do recurso, de forma que mantenho. Outrossim, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contrarrazões ao recurso, à luz do disposto no 

§ 1º do art. 331 do NCPC. Decorrido o prazo, com ou sem apresentação 

de contrarrazões, certifique-se, e remetam-se os autos ao Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006080-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU FELIPE DA SILVA (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))

Outros Interessados:

JOAQUIM SUCENA RASGA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006080-81.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

ELIZEU FELIPE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. No id. 14951029 a parte autora requereu a 

desistência da demanda. Considerando que a parte requerida já havia sido 

citada e apresentado contestação quando da formulação do pedido de 

desistência, venha a seguradora requerida manifestar sobre o pedido de 

desistência, no prazo de cinco (05) dias, valendo o silêncio como 

concordância. Decorrido o prazo venham-me os autos conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004985-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ARANTES DA SILVA (AUTOR(A))

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO CASTRO & CIA LTDA - ME (RÉU)

VINICIUS BIGNARDI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004985-16.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

EDSON ARANTES DA SILVA RÉU: PORTO CASTRO & CIA LTDA - ME 

Vistos etc. Sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Oportunamente, 

venham-me conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002933-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002933-47.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOVELINA RODRIGUES DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Determinada a realização de perícia nos autos 

(Id. 12564990), a parte requerida comparece aos autos por meio da 

petição de Id. 14512469, aduzindo que não tem interesse em nova prova 

pericial, pois já houve perícia no mutirão juntamente com audiência de 

conciliação. Assim, requereu seja o pedido julgado improcedente, em 

conformidade com a avaliação médica. Pois bem, a despeito do alegado 

pela parte requerida, tenho que sua pretensão não merece prosperar, na 

medida em que a avaliação médica realizada em Mutirão nesta comarca 

visa tão somente a composição amigável entre as partes, não estando o 

juízo vinculado ao referido procedimento. Com efeito, tramitando a 

demanda sob o procedimento comum, não sendo o caso de julgamento 

antecipado da lide (art. 355 do CPC), deve o juiz, em decisão de 

saneamento e organização do processo proceder com o disposto no art. 

357 do CPC e ordenar a produção da prova. Nesse passo, verificada a 

necessidade de produção de prova pericial nesta lide, independentemente 

da realização de avaliação médica anterior, deve o juiz designa-la. Assim, 

determino que a requerida realize o depósito dos HONORÁRIOS, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de constituir ato atentatório ao exercício da 

jurisdição, com a aplicação de MULTA, na forma do art. 77, § 2º do Código 
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de Processo Civil. Cumprida a determinação supra, dê-se início a perícia 

determinada nos autos. Às providências necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007009-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX PIOVEZAN DE MIRANDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007009-80.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A RÉU: ALEX 

PIOVEZAN DE MIRANDA Vistos, etc. Acolho a emenda da inicial constante 

nos Ids. 14777719, 14777725 e 14777733, a fim de que surtam seus 

legais e jurídicos efeitos. Diante da manifestação expressa da parte autora 

quanto ao seu interesse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em 

atendimento ao art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 22/10/2018, às 17h a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

mandado, para comparecimento a respectiva audiência com antecedência 

mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à audiência 

pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e 

transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou defensores 

públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma 

do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das 

partes ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte 

requerida oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007009-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX PIOVEZAN DE MIRANDA (RÉU)

 

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 Senhor Oficial de Justiça conforme despacho de id 15005943 

, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal do TJMT 

(www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de Diligência), 

comprovando tal providência nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001941-23.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BENTA DE OLIVEIRA BATISTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes acerca da baixa do processo a 

este Juízo, a fim de que requeiram o que entenderem de direito no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002143-97.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE FATIMA GRESELLE (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002143-97.2016.8.11.0002. REQUERENTE: 

IVONETE FATIMA GRESELLE REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. Vistos, etc. Determinada a realização de perícia (Id. 

8005470), aportou aos autos a notícia do falecimento da autora (Id. 

1205680), tendo os seus herdeiros formulado pedido de habilitação (Id. 

13456771), sobre o qual a parte requerida afirmou serem estes partes 

ilegítimas para figurarem no polo ativo, uma vez que a Lei n. 6.194/74 não 

contempla o pagamento de cobertura por invalidez aos herdeiros da vítima 

caso esta faleça no curso da ação (Id. 14506695). Pois bem, a despeito 

da alegação da parte requerida, tenho que o pedido de habilitação dos 

herdeiros interessados merece acolhida. Isso porque, o Código de 

Processo Civil prevê em seus arts. 687 a 692 o procedimento de 

habilitação dos interessados em decorrência do falecimento de qualquer 

das partes, e com fundamento nesses artigos as peticionantes Jandiane 

Greselle e Jaiza Maiara Greselle Pinto, requereram a sua habilitação no 

presente feito, pois se tratam de herdeiras da autora/de cujus Ivonete 

Fátima Greselle. Desse norte, não há dúvidas quanto à qualidade de 

herdeiras das peticionantes, uma vez que filhas da autora Ivonete Fatima 

Greselle, segundo documentos de Id. 13456802 e 13456830. Assim, certo 

que o procedimento de habilitação se restringe a discutir questão afeta a 

qualidade ou não das sucessoras, ora peticionantes, sendo que diante 

das documentações acostadas, não há dúvidas da sua qualidade de 

herdeiras/sucessoras. Ademais, o direito pleiteado é de natureza 

patrimonial e não personalíssimo como alegado pela ré, ou seja, não 

desaparece com a morte do autor, mas passa a integrar o seu espólio. 

Além do mais, a sucessão processual é plenamente possível, vejamos o 

que preconiza o art. 110 do CPC: Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer 

das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus 

sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. Nesse sentido, 

é o entendimento adotado pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – MORTE 

DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

ATIVA DOS HERDEIROS – NÃO CONFIGURAÇÃO – HABILITAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL – PERÍCIA MÉDICA INDIRETA – 

POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se no curso da 

ação ocorre a morte do autor, é possível a habilitação de seus herdeiros, 

porquanto se trata de matéria de natureza patrimonial, passível de 

sucessão processual, afastando-se a preliminar de ilegitimidade ativa. No 

caso de morte da vítima, antes da perícia judicial que poderia quantificar o 

grau das lesões sofridas, é necessária a realização de perícia indireta, 

uma vez que a morte da autora não inviabiliza a análise técnica da 

documentação médica. (Ap 3121/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, 

Publicado no DJE 04/04/2017). Deste modo, acolho o pedido de habilitação 

das peticionantes Jandiane Greselle e Jaiza Maiara Greselle Pinto nos 

presentes autos na qualidade de herdeiras da autora. Retifique-se o polo 

ativo da lide. No impulso do processo, intime-se o Sr. Perito para que dê 

início aos trabalhos periciais, devendo proceder com a realização de 

perícia indireta, levando em consideração os documentos dos autos e 

outros que por ventura a parte autora apresentar. No mais, cumpra-se 

conforme Id. 8005470. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000391-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS (ADVOGADO(A))

APARECIDA DE FATIMA SIMAO GOUVEIA DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000391-56.2017.8.11.0002. Vistos, etc. A 

parte autora pretende a inclusão dos Srs. Alberto Simão Gouveia e Carlos 

Roberto Simão Gouveia no polo ativo da ação, conforme Id. 14455497, 

contudo, descurou de aportar aos autos procuração e declaração de 

hipossuficiência em nome dos referidos autores. Posto isso, com 

fundamento no art. 76, do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que a requerente sane a irregularidade acima 

apontada, sob pena de extinção (art. 76, §1º, I, CPC). Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005083-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI (AUTOR(A))

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aliança Metalurgica (RÉU)

WAGNER DONATE ROCCO (ADVOGADO(A))

PWA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005083-64.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI RÉU: ALIANÇA 

METALURGICA, PWA S/A Vistos etc., Por meio da petição de id. 14866535 

a parte autora aviou aos autos acordo extrajudicial celebrado com a 

requerida Sifra S/A, no qual requerem a extinção da ação em face desta 

última. Ocorre, contudo, que o advogado que representou a requerida 

Sifra S/A não apresentou a respectiva procuração representativa, pois 

juntou aos autos apenas substabelecimento (id. 14866558). Assim, 

venham as partes transigentes regularizar a representação processual da 

requerida Sifra S/A, sob pena de não homologação do acordo. Outrossim, 

manifeste-se a parte autora sobre o acordo constante no id. 15035900 

firmado com a requerida Aliança Metalúrgica. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003530-50.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANNE JOANA DE SOUZA RODRIGUES (AUTOR(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)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003530-50.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

ADRIANNE JOANA DE SOUZA RODRIGUES RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Compulsando os 

autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo 

(art. 354, do CPC/2015) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que 

parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam 

de maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção, 

razão porque passo a organização do processo (art. 357, do CPC/2015), 

bem assim a ordenar a produção da prova. Da falta de interesse de agir 

Aduz a parte requerida ausência de interesse de agir, sob a alegação de 

que a parte autora não esgotou a via administrativa para pleitear o seguro. 

Com efeito, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo 

Superior Tribunal de Justiça é de que há necessidade de comprovação da 

formulação de requerimento administrativo como requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi 

comprovado pela parte autora, conforme Id. 14947727. Assim, certo que 

uma vez demonstrada à formulação de requerimento administrativo tem-se 

como preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de 

ação pela parte autora. Ademais, o Poder Judiciário, sempre que acionado, 

deve garantir às partes a prevalência do direito. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - 

PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - 

BENEFÍCIO DEFERIDO - EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA 

JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - 

EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO Nº. 

757 DO STF - INTERESSE DE AGIR CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA 

- RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO 

- RECURSO PROVIDO.A declaração de hipossuficiência a que se refere o 

§3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, 

que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, 

em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 

5º, XXXV, CF).O requerimento administrativo prévio é condição essencial 

para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 

936.574/SP, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 

em 02/08/2011, DJe de 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos 

esse pedido, fica caracterizado o interesse de agir, não cabendo 

determinar que apresente prova da recusa administrativa da Seguradora 

que se mantém inerte, até porque o Plenário do STF já ressalvou "que a 

exigência de prévio requerimento não se confundiria (…) com o 

exaurimento das vias administrativas” (Informativo nº. 757).”(TJ/MT - Ap 

69524/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

27/10/2017) Portanto, rejeito a presente preliminar. Da sucumbência 

Quanto ao pedido de sucumbência autoral registro que o mesmo 

confunde-se com o mérito devendo com este ser analisado. Ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo No 

tocante a alegação veiculada pela requerida, de que falta pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em 

vista que o comprovante de endereço carreado esta em nome de 

terceiros, observo que a petição inicial está material e formalmente 

constituída não infringindo nenhuma das regras expostas, sendo certo 

que o comprovante juntado no id. 3243016 constitui-se em documento 

hábil à propositura da ação, não consistindo em impeditivo para o 

prosseguimento da lide. Ademais, o comprovante de residência não é 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de seguro 

DPVAT, conforme jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO.1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC).2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT.3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação.” (TJMG - AC 10393140020305001 MG, Relator Luiz Artur 

Hilário, 9ª Câmara Cível, Publicação: 23/04/2015). Deste modo, 

considerando ser desnecessária a juntada de comprovante de residência 

em nome do autor, rejeito a indigitada preliminar. Das provas A nova 

sistemática processual albergou a teoria dinâmica da distribuição do ônus 

da prova, segundo a qual “o ônus da prova pode ser atribuído de maneira 

dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à 

paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do direito 

material afirmado em juízo”.[1] Em outras palavras, a distribuição dinâmica 

do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus 

probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua àquela 

parte que possui maior facilidade na produção da prova tal ônus. Convém 

esclarecer que a distribuição dinâmica é cabível quando presente as 

hipóteses previstas no § 3º, do art. 373, do CPC/2015, que assim dispõe: 
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“§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” In 

casu, verifica-se que a parte requerida possui melhores condições de 

produção de prova em detrimento da parte autora, notadamente porque 

possui estrutura técnica e econômica suficientemente capaz de 

demonstrar o grau da lesão acometida pela parte autora. Em reforço, vale 

ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, antes mesmo da promulgação do novo CPC, já 

perfilhavam o entendimento acerca da possibilidade de imputar a 

seguradora requerida o ônus probatório em casos tais, a saber: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – 

BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA 

DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por 

ambas as partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos 

honorários de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria 

da carga dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte 

autora é hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora” 

(AI 155522/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante 

da facilidade da produção de prova pela seguradora requerida, deve ser 

aplicado, na espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em 

benefício da parte autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à 

seguradora requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos 

pontos controvertidos a) se a parte autora teve a perda, redução ou 

impotência funcional definitiva, total ou parcial em razão da lesão 

decorrente do acidente de trânsito objeto do processo; b) se positiva, qual 

o grau desta lesão e, c) em caso de a parte autora fazer jus ao 

recebimento do seguro e qual o seu respectivo valor. Das provas Assim, 

nomeio como perito o Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, médico 

inscrito no CRM/MT nº 7.922, que poderá ser encontrado na Avenida 

Bosque da Saúde, nº 888, Edifício Saúde, sala 33, 3º andar, Bairro 

Bosque da Saúde, telefone 65-9228-5520, a qual deverá ser intimado para 

que tome ciência acerca da sua nomeação. Fixo desde já os honorários 

periciais em R$ 1.000,00 (mil reais), levando em conta que a sua valoração 

definitiva será fixada quando da prolação da sentença, liberando-se 50% 

(cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos 

trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) 

dias após a entrega do respectivo laudo e depois de prestados todos os 

esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015). Em 

razão da distribuição dinâmica/transferência do ônus da prova à 

seguradora requerida, determina que a mesma no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o depósito dos honorários periciais, sob pena de preclusão da 

prova. Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem 

eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Com o 

aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos 

das partes para a designação da data da perícia, da qual deverá as partes 

e eventuais assistes técnicos serem intimados para o devido 

acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Instalada que seja 

a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na 

Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto 

controvertido estabelecido no item “A e B”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC/2015 quando da elaboração 

do laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação 

no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, do CPC). Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto 

às providências do § 3º do art. 477, do CPC. Oportunamente, venham-me 

os autos conclusos para deliberação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005104-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

CRISTIANO BESSA DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005104-74.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

CRISTIANO BESSA DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Tendo em vista a notícia do falecimento do 

requerente (Id. 14982970), Suspendo o curso processual, nos termos do 

inciso I, do art. 313, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 30 (trinta) 

dias, para que o patrono do autor promova a regularização do polo ativo, 

oportunidade em que deverá regularizar a representação processual (art. 

110, do CPC), sob pena de extinção (art. 76, § 1º, inciso I, do CPC). 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007862-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BETH MARIA DE OLIVEIRA (RÉU)

M.RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007862-89.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. RÉU: M.RODRIGUES DOS SANTOS E CIA 

LTDA - ME, BETH MARIA DE OLIVEIRA Vistos. A gratuidade da justiça à 

pessoa jurídica só é admitida em situações excepcionais e mediante 

comprovação de insuficiência financeira não só da empresa, mas também 

dos seus sócios[1]. Outrossim, convém ressaltar que segundo o disposto 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, ressalvados os casos em que a parte demonstre 

a incapacidade momentânea do pagamento, a taxa judiciária, as custas 

judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição 

da inicial (art. 456 CNGC/MT). Destarte, determino venha a parte autora, 

em 30 (trinta) dias, demonstrar documentalmente a atual hipossuficiência 

financeira da empresa e de seus sócios, ou, conforme for o caso, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena 

de extinção do processo, nos termos do §1º, art. 456 CNGC/MT. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Precedentes do STF: AgRg no REsp 

92.715-SP, DJe 09/02/2007; AI 716.294-MG, DJe 30/04/2009; do STJ: 

Embs. de Div. em REsp. 321.997/MG, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 

04/02/2004, DJe 16/08/2004; AgRg no REsp 866596/RS, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, j. 23/04/2009; EREsp 690.482-RS, DJe 13/03/2006; 

AgRg nos EDcl no Ag. nº 742730/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de 

Barros, DJe 26/11/2007; EREsp 603.137-MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 

02/08/2010; de Tribunais de Justiça Estaduais: Agr. de Instr. nº 

70047259684, 11ª Cível, TJ/RS, Rel. Luiz Roberto Imperatore de Assis 

Brasil, j. em 07/02/2012.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007846-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROVITEX IND E COM DE MALHAS LTDA (EXEQUENTE)
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DAGOBERTO RAMOS (ADVOGADO(A))

TIAGO AZEVEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL COSTA SOUSA (EXECUTADO)

R. COSTA SOUSA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007846-38.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

ROVITEX IND E COM DE MALHAS LTDA EXECUTADO: R. COSTA SOUSA 

EIRELI - EPP, RAFAEL COSTA SOUSA Vistos. A gratuidade da justiça à 

pessoa jurídica só é admitida em situações excepcionais e mediante 

comprovação de insuficiência financeira não só da empresa, mas também 

dos seus sócios[1]. Outrossim, convém ressaltar que segundo o disposto 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, ressalvados os casos em que a parte demonstre 

a incapacidade momentânea do pagamento, a taxa judiciária, as custas 

judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição 

da inicial (art. 456 CNGC/MT). Destarte, determino venha a parte autora, 

em 30 (trinta) dias, demonstrar documentalmente a atual hipossuficiência 

financeira da empresa e de seus sócios, ou, conforme for o caso, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena 

de extinção do processo, nos termos do §1º, art. 456 CNGC/MT. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Precedentes do STF: AgRg no REsp 

92.715-SP, DJe 09/02/2007; AI 716.294-MG, DJe 30/04/2009; do STJ: 

Embs. de Div. em REsp. 321.997/MG, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 

04/02/2004, DJe 16/08/2004; AgRg no REsp 866596/RS, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, j. 23/04/2009; EREsp 690.482-RS, DJe 13/03/2006; 

AgRg nos EDcl no Ag. nº 742730/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de 

Barros, DJe 26/11/2007; EREsp 603.137-MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 

02/08/2010; de Tribunais de Justiça Estaduais: Agr. de Instr. nº 

70047259684, 11ª Cível, TJ/RS, Rel. Luiz Roberto Imperatore de Assis 

Brasil, j. em 07/02/2012.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1006798-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES (ADVOGADO(A))

AMARILDO TOZETTI FAVALESSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAOUD MOHD KHAMIS JABER ABDALLAH (RÉU)

 

Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal 

do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de 

Diligência), comprovando tal providência nos autos, bem como comparecer 

nesta Secretaria a fim de promover a assinatura e retirada do termo de 

caução.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008225-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008225-13.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

LIBERTY SEGUROS S/A RÉU: JOEL DA SILVA Vistos etc., Defiro o pedido 

constante no id. 14875445, razão pela qual determino que sejam 

expedidos ofícios a concessionária de água de Cuiabá e Várzea Grande, 

bem como Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica S/A, 

para que as referidas empresas informem o eventual endereço do 

requerido Joel da Silva, cadastrado em seus registros, consignando o 

número do CPF do mesmo. Sem prejuízo do acima determinado, verifico 

que não houve tentativa de localização do requerido no seguinte 

endereço: Avenida Prof Ranulfo Paes Barros, n. 280, Jardim 

Independência, Cuiabá/MT (id. 13571485). Sendo assim, designo a 

audiência de conciliação para o dia 05/11/2018, às 15h a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade. Cite-se a parte requerida, via mandado, no 

endereço acima informado, consignando-se as deliberações constantes 

da decisão de Id. 10676768. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391738 Nr: 6397-67.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CELIA MOREIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UIARA PEREIRA DIAS, MARIA LEONICE DA 

SILVA, CANDIDA DE OLIVEIRA FRANÇA CAMPOS, ESPOLIO DE ALINA 

EUSTÁCIA DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE JOÃO GARCIA DE OLIVEIRA, 

ROBSON JOSÉ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DA SILVA DIONIZIO - 

OAB:13556

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESPOLIO DE JOÃO GARCIA DE OLIVEIRA, 

brasileiro(a), casado(a), falecido em 19/07/1988 e atualmente em local 

incerto e não sabido ESPOLIO DE ALINA EUSTÁCIA DE OLIVEIRA, 

brasileiro(a), casado(a), falecida em 19/07/1988. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação de usucapião proposta por Maria 

Celia Moreira de Amorim, portadora do RG de nº 1077330-4 SSP/MT e CPF 

de nº 481.749.601-30, residente e domiciliada à Rua Capitão Manoel, 

quadra 17, lote 01, Bairro Jardim Marajoara I, Várzea Grande/MT, em face 

dos sucessores/herdeiros do Espólio de João Garcia de Oliveira e Espólio 

de Aliana Eustácia de Oliveira. A usucapiente vive no imóvel localizado à 

Rua D, Quadra 04, lote 24, Bairro Parque Mangabeiras, Várzea Grande/MT 

com área de 360m² (trezentos e sessenta metros quadrados). No ano de 

1991 a usucapiente comprou o imóvel usucapiendo do Sr. João Marques 

Oliveira que lhe passou uma procuração de substabelecimento para a 

usucapiente em 1994, sendo que na época a requerente adquiriu o lote 

sem nenhuma construção. Na ocasião a usucapiente construiu uma 

pequena casa residencial com duas peças para conviver com os seus 03 

(três) filhos. A usucapiente vem buscando meio para regularizar o imóvel 

usucapiendo onde vive há 24 (vinte e quatro) anos de forma mansa, 

pacífica e ininterrupta, sem qualquer oposição. Dá-se à presente causa o 

valor de R$ 21.980,44 (vinte e um mil, novecentos e oitenta reais e 

quarenta e quatro centavos).

Despacho/Decisão: Autos n.º 391738Vistos, etc.Trata-se ação de 

usucapião proposta por Maria Celia Moreira de Amorim em face de Espólio 

de João Garcia de Oliveira e Espólio de Aliana Eustácia de Oliveira.Na 

decisão de fls. 66 determinou-se a inclusão no polo passivo da lide de 

Candida de Oliveira França Campos, na qualidade de inventariante dos 

espólios requeridos.Devidamente citada, Candida apresentou contestação 

às fls. 109/111 aduzindo preliminar de ilegitimidade passiva, sob o 

fundamento de que não é inventariante dos espólios requeridos (seus 

pais), tampouco proprietária do imóvel usucapiendo, requerendo, assim, a 

extinção por ausência de legitimidade. Alternativamente, pugnou pela 

intimação da parte autora para que emende a inicial indicando todos os 

demais filhos e herdeiros necessários dos requeridos.De fato, nada 

consta dos autos que comprove que a contestante Candida seja 

inventariante dos seus pais, ora requeridos, o que inviabiliza sua 
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intervenção no feito na qualidade de inventariante. Isso, contudo, não 

afasta sua legitimidade para figurar no 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. Ocorre, contudo, que a 

requerida/sucessora Candida malgrado tenha arguido essa tese deixou de 

colaborar com o juízo, pois não indicou quem seriam os demais 

sucessores/herdeiros de seus pais, nem mesmo depois de ser intimada 

para esse fim específico (fls. 127/129).À vista dessa situação, e para que 

o processo não tenha uma marcha processual estagnada, entendo 

prudente a intimação dos sucessores/herdeiros do Espólio de João Garcia 

de Oliveira e Espólio de Aliana Eustácia de Oliveira, via edital, para que 

apresentem defesa no prazo legal.Por conseguinte, determino a citação 

dos sucessores/herdeiros dos Espólios de João Garcia de Oliveira e de 

Aliana Eustácia de Oliveira, por 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. 231, IV).Decorrido os prazos acima 

assinalados sem qualquer manifestação da parte requerida, desde já 

nomeio como Curador Especial o Núcleo de Prática Jurídica da 

FAUSB/Várzea Grande, que deverá ser regularmente intimada para 

patrocinar a defesa dos Espólios de João Garcia de Oliveira e de Aliana 

Eustácia de Oliveira.Na hipótese de ser apresentada contestação que 

traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação.Por 

fim, passa o polo passivo a constar com as figuras dos Espólios de João 

Garcia de Oliveira e de Aliana Eustácia de Oliveira, bem como da 

sucessora Candida de Oliveira França Campos.Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências necessárias. Várzea Grande-MT, 09 de agosto de 2018.LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUESJuiz de Direito

Observações: EM CASO DE REVELIA SERÁ NOMEADO CURADOR 

ESPECIAL.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Douglas França Costa, 

digitei.

Várzea Grande, 21 de agosto de 2018

Julio Alfredo Prediger Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 283856 Nr: 2783-59.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMILSON PEDRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISOESTE MATO GROSSO - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIMILSON PEDRO DE SOUZA - 

OAB:23308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ IGNÁCIO DE 

ALMEIDA - OAB:14943/GO

 Pois bem, considerando a divergência dos cálculos apresentados pelas 

partes, determino a remessa do presente feito ao digno contador judicial 

para que proceda a apuração do débito exequendo da seguinte forma: a) 

o valor do débito exequendo de R$ 6.000,00 relativo aos honorários 

advocatícios fixados na sentença de fls. 160/162, deverá ser atualizado 

com correção monetária pelo INPC a partir de sua fixação (28/04/2017 – fl. 

162) e acrescidos de juros de mora no importe de 1% desde o trânsito em 

julgado da sentença que arbitrou os referidos honorários, ou seja, em 

30/05/2017 (fl. 163). . Ao valor acima apurado deverá ser acrescido o 

percentual de 10% a título de multa (§ 1º, art. 523, do CPC) e 10% a título 

de honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença 

(167), observando-se que o termo final da incidência da correção 

monetária e dos juros de mora deverão corresponder à data da 

elaboração do cálculo. Com a apresentação do cálculo, intimem-se as 

partes a seu respeito e, após, venham-me os autos conclusos para 

deliberação. Outrossim, sem prejuízo do acima determinado e visando 

evitar tumulto processual, determino o desentranhamento da petição de 

fls. 170/172, bem como o translado de cópia da sentença prolatada nos 

autos, devendo estes serem autuados em autos apartados como 

cumprimento de sentença e apensado ao presente feito constando no polo 

ativo da demanda Isoeste Mato Grosso - Indústria e Automoção de 

Plásticos Ltda. e polo passivo Sensors Sensores e Automoção Ltda. ME, 

ainda devendo ser cadastrado os respectivos patronos das partes no 

autos a ser formado. Ainda, saliento desde já a isenção de custas nos 

autos a serem formados por determinação deste juízo. Cumprida a 

determinação supra venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Várzea Grande-MT, 27 de 

agosto de 2018. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 329216 Nr: 25531-51.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL KENNEDY DE OLIVEIRA, PARTICULAR COMERCIO 

DE AUTOMÓVEIS LTDA, KEZIA APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA SOLANGE BESSA CAMPELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11323/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA CRISTINA 

ALVES/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:7544/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que as partes celebraram acordo 

extrajudicial às fls. 130/132, o qual restou consignado que o valor 

acordado seria pago à vista, mediante a quitação de dois cheques nos 

valores de R$ 2.000,00 cada, cuja quitação se daria mediante a efetiva 

liquidação destes em 17/06/2018.

Dessa forma, venha a parte autora informar, no prazo legal, se houve 

cumprimento ao acordo celebrado extrajudicialmente com a parte 

requerida, valendo o seu silêncio como concordância tácita quanto a 

quitação do acordo.

Após, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 24 de abril de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 373473 Nr: 21918-86.2014.811.0002

 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: TARCILIO SEBASTIÃO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A (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

 A despeito disso, a presente ação tem por causa de pedir a apuração de 

um ato ilícito ocorrido em 30/01/2012, logo evidente que o crédito 

constituído nos presentes autos se sujeita aos efeitos da recuperação 

judicial, de sorte que compete a parte autora promover a habilitação 

retardatária do seu crédito junto ao juízo recuperacional, nos termos do 

art. 10 e seus parágrafos, da Lei de Recuperação Judicial e Falência. 

Ademais, este juízo não possui mais competência para a prática de atos 

expropriatórios, já que inexiste crédito sujeito a este juízo, mas sim ao 

recuperacional. Sendo assim, autorizo desde já a expedição de certidão 

de crédito em favor da parte autora, bem como determino o arquivamento 

dos autos com as baixas e anotações necessárias.Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias.Várzea Grande-MT, 27 de 

agosto de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 390772 Nr: 5796-61.2015.811.0002

 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
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 PARTE AUTORA: LEANDRO MOTTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON NICOLA MAIOLINO 

- OAB:MT/17.147

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. 

Portanto, promovam-se as devidas anotações, devendo constar no polo 

ativo da demanda Elson Duques dos Santos e no Torino Comercial de 

Veículos Ltda.

Intime-se o devedor Torino Comercial de Veículos Ltda., por meio de seus 

patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor 

indicado à fl. 265, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 27 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 436405 Nr: 4842-78.2016.811.0002

 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: ROBERTO CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A, AUTORIZADA DA 

CONSUL S/A CUIABÁ SERVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083/MT, SIMONE CARNEIRO CAMPOS - OAB:18.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. 

Portanto, promovam-se as devidas anotações, devendo constar no polo 

ativo da demanda Roberto Carlos da Silva e no polo Dismobras Importação, 

Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S/A e Autorizada 

da Consul S/A Cuiabá SERVIC.

Intime-se a devedora Dismobras Importação, Exportação e Distribuição de 

Móveis e Eletrodomésticos S/A e Autorizada da Consul S/A Cuiabá 

SERVIC, por meio de carta com aviso de recebimento (art. 513, § 2º, inciso 

II, CPC), para cumprimento da obrigação de acordo com os cálculos de fls. 

142/146, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido 

de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Por fim, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 140.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 27 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 441225 Nr: 7398-53.2016.811.0002

 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): MENDONÇA & TARELLI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA GRECCO TEIXEIRA - 

OAB:12594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Himporcate Comércio de Peças para Tratores Ltda. propôs a presente 

execução de título extrajudicial em desfavor de Mendonça & Tarelli Ltda., 

visando o recebimento da quantia descrita nos autos devidamente 

atualizada.

O exequente foi devidamente intimado via DJE para dar prosseguimento ao 

feito, porém nada manifestou (fl. 66). Em seguida, a parte exequente foi 

intimada pessoalmente para promover o andamento do feito, sob pena de 

extinção (fl. 67v), porém novamente permaneceu inerte.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

O processo é de ser extinto, sem resolução do seu mérito, haja vista que 

a inércia do exequente está evidenciada nos autos, pois não deum 

andamento ao feito, deixando de promover ato de sua exclusiva 

incumbência, sem o qual o processo ficou impedido de prosseguir no seu 

curso normal.

Posto isso, julgo extinto o processo, na forma dos incisos III e IV, do art. 

485, do Código de Processo Civil.

Custa pela exequente. Sem condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios.

Por fim, à vista da disposição do art. 583 da CNGC, autorizo a expedição 

de certidão de crédito em favor do credor.

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.

 Publique-se. Intimem-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 27 de agosto de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 297466 Nr: 17898-23.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA BENEDITA DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:OAB/MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de processo em fase de execução de título extrajudicial movido 

por Instituição Educacional Matogrossense Iemat em desfavor de Luciana 

Benedita de Miranda.

As partes compuseram acordo à fl. 128/131, sendo então homologada 

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 celebrados entre as partes e requereu a extinção 

do feito (fl. 136).

Após vieram-me os autos conclusos para deliberação.

É o necessário.

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. 136.

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, 
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e art. 925, ambos do CPC).

 Custas pela executada e verba honorária na forma pactuada.

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado. Após, deem-se baixas 

e arquivem-se.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 27 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 437516 Nr: 5407-42.2016.811.0002

 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: JOSUÉ ROSALVO DA COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT movida por Josué 

Rosalvo da Costa Silva em desfavor Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A.

 Após o trânsito em julgado da sentença a requerida compareceu aos 

autos e informou o depósito do valor de R$ 7.524,38 (fl. 107/110).

Em seguida a parte autora manifestou concordância com o valor 

depositado em juízo pela requerida e pugnou pela expedição de alvará em 

seu favor (fl. 112).

Após os autos vieram conclusos para deliberação.

É o necessário. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação 

imposta na sentença, uma vez que o valor depositado em juízo pelo 

requerido serviu para adimplir o débito, conforme se observa à fl. 107/110.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos 

em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em seguida 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 27 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 306260 Nr: 2031-53.2013.811.0002

 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: DINALVA CRISTINA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S. A. BANCO MULTIPLO - BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:MT 13.604-A

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. 

Portanto, promovam-se as devidas anotações, devendo constar no polo 

ativo da demanda Dinalva Cristina de Almeida e no polo Banco Bradescard 

S/A.

Intime-se o devedor Banco Bradescard S/A, por meio de seus patronos 

via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado à 

fl. 138/140, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 27 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 427894 Nr: 26213-35.2015.811.0002

 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: MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V B DE SANTANA SUCATAS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO TESHEINER 

CAVASSANI - OAB:71318/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JOSE LOPES DA 

SILVA BRITO - OAB:11915-B/MT

 Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial 

para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.186,00 (três mil cento e 

oitenta e seis reais) referente a dois meses de serviços prestados 

(setembro e outubro de 2012), que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir do vencimento da primeira mensalidade (30.09.2012), 

acrescido de juros de mora de 10% ao mês a partir da citação. Por 

conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil.Condeno a empresa requerida ao pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo 

em 20% sobre o valor da condenação, atento à natureza e importância da 

causa, o local da prestação do serviço, o grau do zelo profissional e o 

tempo em que a lide se processou, nos termos do art. 85, § 2º, do 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande – MT, 28 de agosto de 

2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 296980 Nr: 17366-49.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAZILINA AQUINO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AB MANZEPPI - 

OAB:OAB-MT 9203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição retro, / pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 246718 Nr: 6820-03.2010.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILETO PIRAN, MARTA DA ROSA MENDES PIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR BERTE, VILMAR JOSE BERTE, 

BEATRIZ BEZERUSKA BERTE, WALMOR ANTONIO BERTE, VANDIRA 

FATIMA BERTE, NEIDE FERREIRA CAMPOS SILVA, BENILDES ROSA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DE ARAÚJO PINTO 

DUARTE - OAB:22971/MT, RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - 

OAB:267.547
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 522545 Nr: 25822-12.2017.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLINA VERDE RECICLAGENS DE METAIS 

LTDA ME, JOÃO FELISBINO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013-A/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 Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 244409 Nr: 5071-48.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:OAB/MT 9.114, EDÉSIO JOSÉ SEGALA - OAB:11.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo 05 (cinco) 

dias, retirar o Edital de Intimação para sua publicação, conforme previsão 

legal, devendo comunicar tal providência nos autos, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 451165 Nr: 12399-19.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S W METAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ROCHA NETO - 

OAB:17139, MARIO PEDROSO - OAB:10220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 336643 Nr: 5051-18.2014.811.0002

 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: ERICA JOANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMC FACTORING E FOMENTO MERCANTIL 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - 

OAB:10444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 410264 Nr: 16764-53.2015.811.0002

 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: ORESTE SANTANA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 9.901, MILTON JONES AMORIM - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431 A

 Vistos etc.

A petição juntada às fls. 150/151 não foi devidamente assinada pelo 

advogado subscritor da mesma. Assim, constato ser a petição apócrifa, 

razão pela qual determino que a autora, no prazo de 10 (dez) dias, supra 

a irregularidade apontada, sob as penalidades legais.

 Ainda, em igual prazo deverá manifestar a respeito da petição subscrita 

pelo advogado Milton Jones Amorim Vieira às fls. 152/153.

Após, venham os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 27 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 264357 Nr: 3993-82.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZENI MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CARNES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZENI MUNIZ - 

OAB:10.281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fred Henrique Silva 

Gadonski - OAB:6927

 Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000234-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MORENO (AUTOR(A))

CINTIA CRISTIANE MACHADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER RODRIGUES DE SOUZA (RÉU)

Outros Interessados:

LINDAMAR RIBEIRO DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE AUGUSTO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

VALDEIR FERREIRA MOURA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS Dados 

do Processo: Processo: 1000234-49.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 

33.560,38; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Parte Autora: AUTOR: CINTIA 

CRISTIANE MACHADO, MARCELO MORENO Parte Ré: RÉU: WALTER 

RODRIGUES DE SOUZA CITANDO(A, S): eventuais interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos. FINALIDADE: CITAÇÃO de eventuais 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos, consoante consta da 
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petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINARIA DE BEM IMÓVEL proposta por CINTIA CRISTIANE 

MACHADO, RG 1235136-9 SSP/MT data de expedição 20/01/1997, CPF 

856.829.931-87 e MARCELO MORENO, RG 1137408-0, CPF 

820.703.771-72 residentes domiciliados à Rua Juara, quadra 04, casa 23, 

Residencial Jardim Estados, Várzea Grande/MT, CEP: 78158-118, em face 

de WALTER RODRIGUES DE SOUZA, demais qualificação desconhecidas, 

sem localização conhecida (LINS). Os usucapientes Marcelo Moreno e 

Cintia Cristiane Machado passaram a residir no imóvel usucapiendo no ano 

de 2004 (dois mil e quatro), localizado à Rua Juara, quadra 04, casa 23, 

Residencial Jardim Estados, Várzea Grande/MT, CEP: 78158 -118, na qual 

pretendem usucapir. O imóvel possui uma obra residencial de alvenaria 

com 21,00m² de área construída, adquirido pelo requerido Walter 

Rodrigues de Souza, por meio do programa Cidade-Cidadã - Projeto de 

Regularização Fundiária Urbana "TEQUENFIM". Trata-se de um lote de 

terreno urbano, Matrícula 56.339 de 13/09/2007, sob o nº 23, quadra 04 do 

loteamento denominado ‘’ Conjunto Habitacional Cabo Michel’’, situado 

nesta cidade de Várzea Grande/MT, com área de 250,00m² (duzentos e 

cinquenta metros quadrados). Foi adquirido através de instrumento 

particular de compra e venda (quitado), expedido pela Caixa Econômica 

Federal em 30/05/2012, apresentado a este registro pelo devedor, 

procedemos a baixa da hipoteca constante da presente matricula, visto ter 

o aludido devedor solvido a totalidade do seu debito, registrado sob o n° 

56.339 no dia 13/09/2007, no Primeiro Serviço Notarial e de Registro da 

Comarca de Várzea Grande/MT. Relata os requerentes que regularizaram 

a energia elétrica e solicitaram a transferência para os seus nomes. Pois 

bem, com intenção de regularizar seu imóvel a usucapiente procurou a 

Caixa Econômica Federal, o oficio de registro de imóveis neste município, e 

buscou informações para obter a titularidade do imóvel usucapiendo, 

porém, sem êxito, desta feita a usucapiente nos procurou o com intuito de 

propor uma Ação de Usucapião e em fim regularizar o seu imóvel. Insta 

consignar, que o imóvel usucapiendo encontra-se na posse mansa, 

pacifica e ininterrupta, sem qualquer oposição, há mais de 13 (treze) anos. 

Dar-se-á à causa o valor de R$ 33.560,38 (trinta e três mil, quinhentos e 

sessenta reais e trinta e oito centavos). DESPACHO: Vistos. Presentes os 

pressupostos do artigo 98 do Código de Processo Civil, DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita à parte autora. Anote-se. Inicialmente, 

consigno que deixo de designar audiência de conciliação nos autos (art. 

334, CPC), haja vista que em se tratando de ação que possui litisconsórcio 

passivo, considerando que deverão ser citados os confinantes (art. 246, 

§ 3º, CPC), bem como serão intimados a União, o Estado e o Município (art. 

1.071, CPC), a realização da audiência de conciliação restará prejudicada 

à vista da impossibilidade de autocomposição pelos entes públicos, aliada 

à existência de citação ficta. Verificando-se, em princípio, que o requerido 

Walter Rodrigues de Souza se encontra em lugar incerto e não sabido, 

determino seja citado por 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). Decorrido os prazos acima 

assinalados sem qualquer manifestação da parte requerida, desde já, 

nomeio como Curador Especial o Núcleo de Prática Jurídica do Centro 

Universitário de Várzea Grande - UNIVAG, que deverá ser regularmente 

intimada para patrocinar a defesa da requerida. Citem-se pessoalmente os 

confinantes nominados na inicial, bem como citem-se, por edital, eventuais 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos, para que também 

apresentem defesa no prazo de 15 (quinze) dias. Oficiem-se à União, ao 

Estado e ao Município para que manifestem nos autos eventual interesse 

no imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção de 

desinteresse. Instruam-se os ofícios com cópias de todos os documentos 

que instruem a inicial, sem exceção, em especial, no tocante ao Estado de 

Mato Grosso. Oficie-se, ainda, ao 1º Serviço Notarial e de Registro de 

Várzea Grande/MT, com cópia da matrícula do imóvel (Id. 11358605), 

determinando as anotações devidas quanto à ação de usucapião 

proposta. Expeça-se e publique-se edital para conhecimento de eventuais 

interessados, como previsto no artigo 259, I, do CPC, observando o prazo 

de 30 (trinta) dias. Por oportuno, à vista de que, pelo momento, não 

existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do CPC/2015, 

bem assim considerando que o processo não pode ficar paralisado 

aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema processual, 

autorizo a publicação do edital de citação no DJE, sobretudo por se tratar 

a parte autora de beneficiária da justiça gratuita, o que faço com fulcro no 

parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito 

ADVERTÊNCIA: EM CASO DE REVELIA SERÁ NOMEADO CURADOR 

ESPECIAL (ART. 257, IV, DO CPC). OBSERVAÇÃO: Este processo tramita 

pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na web é 

http://pje.tjmt.jus.br. Eu, Douglas França Costa, digitei e afixei o presente 

Edital no Átrio do Fórum, lugar público de costume. Várzea Grande - MT, 

27 de agosto de 2018. JULIO ALFREDO PREDIGER Gestor Judiciário SEDE 

DO 3ª 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

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002141-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENAIR OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

SERGIO ALVES TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Orlandino Basso (RÉU)

Outros Interessados:

MANOEL CARENIRO LIMA (CONFINANTES)

GUILHERME NOGUEIRA BORGES (CONFINANTES)

ILSEN MOURA NOGUEIRA BORGES (CONFINANTES)

LUCINETE TOBIAS DE BARROS (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS Dados 

do Processo: Processo: 1002141-93.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 

1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO DA L 

6.969/1981]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Parte Autora: AUTOR: GENAIR OLIVEIRA SILVA 

Parte Ré: RÉU: VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 

ORLANDINO BASSO CITANDO(A, S): eventuais interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos. FINALIDADE: CITAÇÃO dos eventuais 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos, dos termos da 

presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, querendo, sob pena 

de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE 

USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO proposta por GENAIR OLIVEIRA SILVA, 

brasileiro, solteiro, aposentado, portador do RG nº. 574895 SSP/MT e 

inscrita no CPF/MF sob o nº 832.409.002-97, residente e domiciliado na 

Rua das Orquídeas, Quadra 17. lote nº 05, Bairro Jardim Vitoria Regia, 

Várzea Grande/MT, em face de VERDADE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 03.915.519/0001-98, Rua: Valêncio José 

Barbosa, 2275, Bairro: Santos Dumont. São José do Rio Preto – SP, Cep: 

15020-100 Telefone: (17) 3304-4555,, joseluis@verdad.com.br, 

cesar@verdad.com.br, eduardo@verdad.com.br, e Orlandino Basso. O 

Requerente desde o mês de agosto do ano de 2011 mantém a posse 

mansa, pacífica e ininterrupta, portanto, há mais de 5 (cinco) anos com 

"animus domini" do terreno onde construiu um imóvel assim descrito. 

Tem-se que o autor hoje no referido terreno construiu um imóvel casa 

residencial contendo uma sala, cozinha, banheiro e dois quartos, situado 

na Rua das Orquídeas, Quadra 17, Lote 05, localizado no Bairro Jardim 

Vitoria Regia, Várzea Grande/MT, desde o mês de agosto de 2011, 

totalizando um prazo de mais de 05 anos. Quando adentrou no terreno 

possuía apenas uma parede e um quarto coberto, sendo que o terreno 

encontrava-se desocupado e parcialmente construído. O referido terreno 

possui uma área de hoje com cerca de 250m2, e é localizado na área 

urbana, mesmo que conste uma área maior na Certidão de Ônus. O Réu é 

proprietário do referido imóvel (conforme consta na certidão de registro 

juntada), cujas propriedades confrontantes são: à esquerda com o lote 06, 

à direita com o lote 05, à frente com a Rua das Orquídeas antiga Rua 21 e 

ao fundo com o lote 28. O autor nunca sofreu qualquer tipo de 

contestação ou impugnação por parte de quem quer que seja, sendo a 

sua posse, portanto, e sem oposição e ininterrupta durante todo esse 

tempo. O possuidor desde que entrou para o terreno, construiu sua 

residência e sempre agiu como se fosse o próprio dono, tendo nele 

estabelecido moradia sua e de sua família. O possuidor não é proprietário 
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de nenhum outro imóvel, seja ele rural ou urbano. Dessa forma, estando 

presentes todos os requisitos legais exigidos, o autor faz jus a presente 

ação. Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). DESPACHO: 

Vistos. A parte autora interpôs recurso de apelação no Id. 12571978, 

argumentando que sanou as irregularidades constatadas na decisão de 

emenda, carreando memorial descritivo assinado por profissional 

legalmente habilitado, o que supre a omissão que levou ao indeferimento 

da inicial. Com efeito, analisando o presente caso, verifico que de fato a 

parte autora sanou as irregularidades constatadas nas decisões de Ids. 

5804296 e 6689790, colacionando os documentos de Id. 11912266, o que 

torna a inicial apta para ser processada. Destarte, atento aos princípios da 

lisura, economia e celeridade processual, e alicerçado no art. 331 do 

Código de Processo Civil, consignando, ainda, que a extinção prematura 

do processo não é o interesse da parte demandante, em juízo de 

retratação, revejo a decisão guerreada, pelos fundamentos acima, a fim 

de dar prosseguimento ao feito. No impulso, consigno que deixo de 

designar audiência de conciliação nos autos (art. 334, CPC), haja vista que 

em se tratando de ação que possui litisconsórcio passivo, considerando 

que deverão ser citados os confinantes (art. 246, § 3º, CPC), bem como 

serão intimados a União, o Estado e o Município (art. 1.071, CPC), a 

realização da audiência de conciliação restará prejudicada à vista da 

impossibilidade de autocomposição pelos entes públicos, aliada à 

existência de citação ficta Verificando-se, em princípio, que o requerido 

Orlandino Basso se encontra em lugar incerto e não sabido, uma vez que 

inexiste nos autos elementos suficientes à propiciar a busca de endereço 

perante os órgãos conveniados ao Poder Judiciário, determino seja citado 

por 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) 

Decorrido os prazos acima assinalados sem qualquer manifestação da 

parte requerida, desde já, nomeio como Curador Especial a Defensoria 

Pública de Várzea Grande/MT, que deverá ser regularmente intimada para 

patrocinar a defesa da requerida. Citem-se, pessoalmente, os 

representantes processuais da requerida Verdade Empreendimentos 

Imobiliários, bem como os confinantes (Id. 6131215). Citem-se, por edital, 

eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos, para que 

também apresentem defesa no prazo de 15 (quinze) dias. Oficiem-se à 

União, ao Estado e ao Município para que manifestem nos autos eventual 

interesse no imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção 

de desinteresse. Instruam-se os ofícios com cópias da petição inicial (Id. 

5799655), bem como com cópia da certidão do imóvel (Id. 8071841) e da 

planta e memorial descritivo do bem (Id. 6131471, 6131480, 11912266). 

Oficie-se, ainda, ao 5º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da 2ª 

Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, com cópia da certidão 

do imóvel (Id. 8071841), determinando as anotações devidas quanto à 

ação de usucapião proposta. Expeça-se e publique-se edital para 

conhecimento de eventuais interessados, como previsto no artigo 259, I, 

do CPC, observando o prazo de 30 (trinta) dias. Por oportuno, à vista de 

que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 

257, II, do CPC/2015, bem assim considerando que o processo não pode 

ficar paralisado aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema 

processual, autorizo a publicação do edital de citação no DJE, sobretudo 

por se tratar a parte autora de beneficiária da justiça gratuita, o que faço 

com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito ADVERTÊNCIA: EM CASO DE REVELIA SERÁ NOMEADO CURADOR 

ESPECIAL (ART. 257, IV, DO CPC). OBSERVAÇÃO: Este processo tramita 

pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na web é 

http://pje.tjmt.jus.br. Eu, Douglas França Costa, digitei e afixei o presente 

Edital no Átrio do Fórum, lugar público de costume. Várzea Grande - MT, 

27 de agosto de 2018. JULIO ALFREDO PREDIGER Gestor Judiciário SEDE 

DO 3ª 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004074-38.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DA CONCEICAO QUEIROZ (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004074-38.2016.8.11.0002. REQUERENTE: 

JONAS DA CONCEICAO QUEIROZ REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO 

E RESIDENCIA S.A. Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença. 

Portanto, promovam-se as devidas anotações, comunicando o Cartório 

Distribuidor, devendo constar no polo ativo da demanda JONAS DA 

CONCEIÇÃO QUEIROZ e no polo passivo ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S/A. Intime-se a parte devedora ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S/A através de seus patronos via DJE, para cumprimento da 

obrigação, de acordo com o valor indicado no id. 14873047 no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) – §1º, art. 523, CPC. Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação, independentemente de penhora ou de nova 

intimação, à luz do disposto no art. 525, caput, do CPC. Para o caso de 

não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo legal, fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta fase de 

cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC). Decorrido o prazo supra 

sem manifestação da parte requerida, intime-se a parte autora para 

manifestar requerendo o que entender de direito para o deslinde do feito, 

salientando desde já que deverá aportar aos autos planilha atualizada do 

débito exequendo. Por fim, preclusa esta, e atendido o prazo inserto no 

Provimento n. 68 do CNJ, expeça-se alvará em favor da parte exequente 

para levantamento do valor depositado nos autos nos ids. 12425623 e 

14754285. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009130-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO (ADVOGADO(A))

SONIA APARECIDA DE BRANCO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009130-18.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

ALCIONE DE OLIVEIRA SILVA RÉU: SONIA APARECIDA DE BRANCO - ME 

Vistos, etc. Pretende a parte requerida a revogação dos benefícios da 

justiça gratuita concedido a parte autora, ao argumento de que ele é 

proprietário individual no ramo de distribuição de gás da empresa Castro 

Gás que possui capital social de R$ 20.000,00, bem como possui o veículo 

descrito nos autos avaliado pela Tabela FIPE no valor de R$ 24.712,00. Já 

a parte autora em sua impugnação a contestação limitou-se a alegar que o 

fato de proprietário da empresa individual não possui o condão de afastar 

os benefícios da justiça gratuita deferida em seu favor. Ainda, ressaltou 

não ser mais o proprietário do veículo mencionado pelo requerido. Pois 

bem, compulsando os autos verifico que o pedido de concessão da justiça 

gratuita formulado pelo autor em sua inicial não veio instruído de 

documentação suficientemente capaz de comprovar a situação de 

hipossuficiente, notadamente porque se trata de empresário há muito 

anos, segundo documento de id. 13546267, fato este que coloca em 

dúvida a sua real situação financeira. Assim, antes de analisar o pedido 

de revogação da justiça gratuita deferida a parte autora, determino que 

este, no prazo de 15 (quinze) dias aporte aos autos novos documentos 

que efetivamente demonstre sua hipossuficiência, em especial, que 

apontem seu real ganho financeiro mensal. Cumprida a determinação 

supra venham-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003000-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 642 de 687



CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (EXEQUENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIBIANO PEREIRA LEITE NETO (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES BRITO COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003000-75.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I EXECUTADO: MARIA DE 

LOURDES BRITO COSTA Vistos, etc. Aportou aos autos petição da parte 

executada pugnando pelo pagamento do débito exequendo de forma 

parcelada, conforme autoriza o art. 916 do CPC. Na oportunidade, noticiou 

o depósito de R$ 2.400,47 (dois mil e quatrocentos reais e quarenta e sete 

centavos), comprometendo-se, outrossim, efetuar o pagamento do saldo 

remanescente em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidos de juros e 

correção (Id. 14900242). Pois bem, entendo que o benefício do 

parcelamento deve ser oportunizado ao devedor na execução extrajudicial 

a teor do art. 916, do CPC, mormente porque cumprido os requisitos legais. 

A esse respeito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE 

TITULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RENDA E 

PATRIMÔNIO COMPATÍVEIS COM O BENEFÍCIO. PARCELAMENTO DO 

VALOR EXECUTADO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. DEPÓSITO DE 30%, 

ACRESCIDO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. ART. 916 DO 

CPC/15. MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. (...) 2. A autorização para 

parcelamento do débito depende do preenchimento dos requisitos do art. 

916 do CPC/15. Ou seja, o reconhecimento do valor da dívida pelo 

devedor, a renúncia a qualquer discussão judicial referente ao valor 

devido, imediata comprovação do depósito de 30% da dívida, além dos 

honorários e das custas processuais hipóteses, aqui, não verificadas. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70077681153, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 04/07/2018) Posto isso, 

defiro o pedido de parcelamento da dívida previsto no art. 916, do Código 

de Processo Civil e, por conseguinte, determino que a parte executada 

realize o depósito das 06 parcelas, devidamente atualizadas, devendo as 

elas serem depositadas até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, iniciando 

pelo mês de setembro/2018. Ainda, defiro o levantamento da quantia já 

depositada em juízo pela parte executada em favor da parte exequente, 

bem como das parcelas que serão depositadas pelo executado. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1004057-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA FONSECA CORREIA (ADVOGADO(A))

GEORGE LUIZ DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004057-31.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

GEORGE LUIZ DE LIMA REQUERIDO: MRV PRIME PROJETO MT C 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos etc., Diante da indicação de novo 

endereço da parte requerida (id. 14853821), redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 05/11/2018, às 16h a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora 

intimada por meio da presente para comparecimento à respectiva 

solenidade. Cite-se a parte requerida, via correio no novo endereço 

indicado pela parte autora, consignando-se as deliberações constantes da 

decisão de Id. 13829732. Por oportuno, cancelo a audiência constante dos 

autos. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007628-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO (ADVOGADO(A))

CAROLINA ALVES DA GAMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

Autos Cód. 1007628-10.2018.8.11.0002 Vistos, etc. Trata-se de ação 

declaratória c/c tutela antecipada, proposta por Carolina Alves da Gama 

em face de Banco do Brasil S/A alegando em síntese que, contratou em 

28/06/2013 os serviços da Iuni Educacional S/A, para cursar radiologia, 

restando convencionado ainda que a requerente realizaria um 

financiamento estudantil de Ensino Superior (FIES), sendo assim, firmou 

contrato de financiamento por meio de contrato nº 394.004.665. Esclarece 

que o contrato foi devidamente honrado durante todo o período que a 

Requerente estudou, contudo, após a colação de grau que se deu em 

23/08/2016, o Banco Requerido, mantenedor do contrato de FIES da 

Requerente, negativou o seu nome pelo valor total do débito, constando na 

negativação o vencimento do contrato como 10/03/2016. Sustenta que, o 

contrato do FIES possui em sua cláusula oitava, previsão de carência para 

início dos pagamentos de 18 (dezoito) meses, razão pela qual nenhuma 

das parcelas ainda se encontrava em aberto. Assim requer, seja 

determinado ao Requerido proceder imediatamente a baixa de tal restrição 

nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa. DECIDO. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus 

da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que 

este consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “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.” No 

presente caso, razão assiste à parte requerente no tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor, pois além da verossimilhança das alegações, tal inversão 

é indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como a 

parte requerente comprovar que a cobrança recebida é devida ou não. 

Deste modo, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais 

causas, em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela 

qual determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da 

Liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência cautelar incidental (art. 

300, CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O 

primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição 

da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a 

probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de 

subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária. 

Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos 

pessoais da parte autora e o extrato que evidencia a inscrição dos seus 

dados pessoais, colacionados nos Ids. 14950390 e 14950357, em virtude 

de suposto débito junto à requerida, documentos estes que fortificam a 

narrativa apresentada na inicial. Outrossim, em cognição sumária é 

possível observar que o prazo de carência de 18 (dezoito) meses para 

início do pagamento do financiamento do FIES, prevista na cláusula 8ª do 

contrato (Id. 14950349), não foi respeitado pelo banco requerido, pois tão 

logo a autora concluiu seu curso (junho/2016) houve a cobrança do 

financiamento por meio da negativação do seu nome (setembro/2016). 

Tampouco há que se por em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante 

aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora em razão da 

inscrição negativa em banco de dados de órgão de restrição de crédito, 

como forma de levá-la ao pagamento de débito que entende indevido. 

Ressalte-se que se trata de medida que se justifica enquanto perdurar a 

discussão acerca da constituição da dívida e da regularidade de inscrição. 

Ademais, inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o 

estado da ré, pois se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder 
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à nova negativação, com a devida cobrança dos valores em aberto e dos 

acréscimos legais, se houver. Ante o exposto, presentes os requisitos 

autorizadores à concessão da liminar, DEFIRO o pleito e determino seja 

oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA) a fim 

de que proceda à exclusão dos dados pessoais do requerente de seus 

cadastros, quanto ao débito de R$ 38.634, 61 (trinta e oito mil, seiscentos 

e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos) sob o contrato de n° 

394.004.665, no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais. No 

impulso, diante do interesse da parte autora na autocomposição (§5º, art. 

334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/10/2018, às 16h30, a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio, 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 para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 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/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIGIA MARIA BUENO DE SOUZA NEVES (ADVOGADO(A))

DIONE VALESCA XAVIER DE ASSIS (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001398-49.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

José Barbosa da Silva promoveu a presente ação de indenização por 

danos morais com pedido de antecipação de tutela inaudita altera parte em 

desfavor de União Transporte Interestadual de Luxo S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que é 

aposentado, idoso e possui renda inferior a dois salários mínimos, de 

modo que em caso de viagem interestadual possui o benefício consistente 

em passagens gratuitas ou com desconto de no mínimo 50% (cinquenta 

por cento). Dessa forma, aduz que em janeiro/2018 viajou para a cidade 

de Uberlândia/MG, sendo que no momento de retornar para Cuiabá/MT, no 

dia 31/01/2018, tinha conhecimento de que o embarque seria às 16h, 

razão pela qual procurou a requerida aproximadamente três horas antes 

do embarque visando adquirir passagem gratuita ou com no mínimo 50% 

(cinquenta por cento) de desconto. No entanto, apesar de apresentar 

todos os documentos necessários para obtenção de gratuidade e/ou 

desconto, a requerida aduziu que não concedia os referidos benefícios e 

somente tinha passagem para venda com seu valor integral. Alega que 

suplicou pela concessão do benefício para compra da passagem, porém 

foi obrigado a pagar o valor integral para poder viajar, este no importe de 

R$ 181,06 (cento e oitenta e um reais e seis centavos). Assim, pleiteia 

seja declarado ilegal o pagamento integral da passagem de ônibus, com a 

restituição de 50% do valor pago, bem como seja a requerida condenada 

ao pagamento de danos morais. Com a inicial vieram os documentos de 

Ids. 11910322 a 11910329. Audiência de conciliação que restou inexitosa, 

conforme termo de Id. 13236563. A requerida apresentou contestação no 

Id. 13626343, aduzindo que o autor optou pela categoria executiva, uma 

vez que o ônibus da categoria convencional somente passaria pela cidade 

de Uberlândia/MG por volta das 04h30, o qual já se encontrava com duas 

vagas gratuitas devidamente preenchidas, além de quatro vagas vendidas 

com desconto de 50% (cinquenta por cento). Ressalta que o art. 40, I e II 

da Lei 10.741/03 regulamentado pelo art. 3°, §2° do Decreto 5.493/06 e 

artigos 1º e 2º da Resolução 1.692/06 da ANTT – Agência Nacional de 

Transportes Terrestres, estabelece a obrigação para as transportadoras 

de que cada veículo de serviço convencional, ofereça dois assentos 

gratuitos para idosos com renda igual ou inferior a dois salários mínimos, 

desde que solicitada no prazo de até três horas de antecedência do 

embarque e desconto de 50% (cinquenta por cento) para os assentos que 

excederem aqueles destinados aos beneficiários da gratuidade, 

condicionado ao prazo máximo de seis ou doze horas de antecedência em 

relação ao horário da viagem. Assim, afirma que não houve prática de ato 

ilícito ou falha na prestação do serviço que pudesse culminar em eventual 

responsabilização a título de danos materiais ou morais. Por fim, discorreu 

acerca da impossibilidade de inversão do ônus da prova, arbitramento de 

honorários e eventual incidência de juros e correção monetária, 

requerendo o julgamento improcedente da demanda. Juntou documentos 

nos Ids. 13626350 a 13626389. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação no Id. 13824076. Instadas as partes para manifestarem 

acerca da produção de provas, a parte requerida pugnou por prova 

documental (Id. 14360981) e a parte autora pelo julgamento antecipado da 

lide (Id. 14523430). Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. A 

princípio, tenho que o feito comporta julgamento antecipado, pois, não 

obstante se tratar de questão de fato e de direito, não vislumbro 

necessidade de produção de provas em audiência, segundo autoriza o 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se em 

analisar se a parte requerida tinha o dever de conceder passagem gratuita 

ou com desconto ao autor para viagem interestadual no dia e horário 

pretendidos, por ser este idoso, e se a cobrança de uma passagem no 

valor integral constituiu ato ilícito, gerando o dever de indenizar. Pois bem, 

o art. 40 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03) dispõe acerca da concessão 

de passagem em sistema de transporte coletivo interestadual: Art. 40. No 

sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos termos da 

legislação específica: I – a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo 

para idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos; II – 

desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das 

passagens, para os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda 

igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos. Parágrafo único. Caberá aos 

órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios para o exercício 

dos direitos previstos nos incisos I e II. Outrossim, o Decreto n. 5.934/06, 

que estabelece critérios e mecanismos para o cumprimento do previsto no 

art. 40 supracitado, assim prevê: Art. 3º Na forma definida no art. 40 da 

Lei nº 10.741, de 2003, ao idoso com renda igual ou inferior a dois 

salários-mínimos serão reservadas duas vagas gratuitas em cada veículo, 

comboio ferroviário ou embarcação do serviço convencional de transporte 

interestadual de passageiros. § 1º Para fins do disposto no caput, 

incluem-se na condição de serviço convencional: I - os serviços de 

transporte rodoviário interestadual convencional de passageiros, prestado 

com veículo de características básicas, com ou sem sanitários, em linhas 

regulares; (...) Art. 4º Além das vagas previstas no art. 3o, o idoso com 

renda igual ou inferior a dois salários-mínimos terá direito ao desconto 

mínimo de cinquenta por cento do valor da passagem para os demais 

assentos do veículo, comboio ferroviário ou embarcação do serviço 

convencional de transporte interestadual de passageiros. Parágrafo único. 

Para fazer jus ao desconto previsto no caput deste artigo, o idoso deverá 

adquirir o bilhete de passagem obedecendo aos seguintes prazos: I - para 

viagens com distância até 500 km, com, no máximo, seis horas de 

antecedência; e II - para viagens com distância acima de 500 km, com, no 

máximo, doze horas de antecedência. Pela leitura dos referidos 

dispositivos, denota-se, a priori, que tanto a passagem gratuita quanto a 

passagem com 50% (cinquenta por cento) de desconto, serão concedidas 

pela transportadora quando o idoso possuir renda igual ou inferior a dois 

salários mínimos, sendo duas vagas para passagem gratuita e demais 

vagas com 50% (cinquenta por cento) de desconto, desde que obedecido 

o prazo de seis ou doze horas, a depender da distância da viagem. Ainda, 
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certo que tal benefício apenas abrange o serviço convencional, que no 

transporte rodoviário configura veículos que possuam características 

básicas, com ou sem sanitários em linhas regulares. Dessa forma, há de 

se verificar se autor atendeu aos requisitos necessários para obtenção 

do benefício concedido em viagens interestaduais para idosos em estado 

de hipossuficiência. O autor é pessoa idosa, conforme documento de Id. 

11910329, bem como possui renda igual ou inferior a dois salários mínimos 

(Id. 11910324), sendo, portanto, pessoa hábil a receber a gratuidade de 

passagem ou, ainda, o desconto de 50% (cinquenta por cento) na 

passagem. Contudo, observo pelos documentos colacionados aos autos 

que o ônibus que o autor narra na exordial destinado à cidade Cuiabá/MT, 

no dia 31/01/2018, às 16h, o qual a parte requerida teria negado 

inadvertidamente a passagem gratuita ou parcial, em verdade, tratava-se 

de categoria executiva e não convencional como determinado por Lei (Id. 

13626364, 13626357). Certo que o autor embarcou em ônibus executivo, 

consoante Id. 13626364, cuja categoria não possui previsão de gratuidade 

ou desconto para idosos, uma vez que o ordenamento pertinente ao caso 

dispõe expressamente acerca do dever de fornecimento em serviço 

convencional de transporte. Assim, não havia o dever da requerida em 

fornecer passagem gratuita ou com desconto para o autor, na medida em 

que o ônibus que o autor pretendia utilizar não é da categoria estabelecida 

pelo ordenamento para concessão do benefício. A propósito, colaciono o 

seguinte aresto: RESPONSABILIDADE CIVIL – NEGATIVA DE VENDA DE 

PASSAGEM GRATUITA OU COM DESCONTO DE 50% PARA IDOSO – 

AUSÊNCIA DE ILICITUDE – BENEFÍCIO CONCEDIDO SOMENTE PARA O 

SERVIÇO CONVENCIONAL DE TRANSPORTE – DATA DA VIAGEM 

PRETENDIDA PELO AUTOR NA QUAL A RÉ SÓ OPERA COM SERVIÇO DE 

ÔNIBUS EXECUTIVO OU LEITO – RECUSA MOTIVADA, COM AMPARO NO 

DISPOSTO NOS ARTS. 3º E 4º DO DECRETO 5.934/2006 – 

DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL 

PRETENDIDA PELO DEMANDANTE, ANTE A SUFICIÊNCIA DA PROVA 

DOCUMENTAL PRODUZIDA PELA DEMANDADA – CERCEAMENTO DE 

DEFESA INEXISTENTE – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – FATO 

NARRADO NA INICIAL, ADEMAIS, QUE NÃO PASSA DE MERO 

ABORRECIMENTO DA VIDA COTIDIANA, QUE NÃO GERA O DANO MORAL 

INDENIZÁVEL  -  RECURSO IMPROVIDO.  ( T J S P  – 

1008653-75.2017.8.26.0002, 23ª Câmara de Direito Privado, Relator Paulo 

Roberto de Santana, 24/11/2017). Ademais, a recusa da empresa de 

transportes não configura dano moral passível de indenização, porque 

não se demonstrou qualquer ato humilhante ou vexatório ao não ser 

atendida a pretensão do autor. Em outras palavras, não se vislumbra 

transtorno moral que superasse o mero aborrecimento ao qual todos estão 

sujeitos diariamente, sobretudo porque, felizmente, o demandante 

conseguiu chegar ao seu destino, ainda que com o pagamento da 

integralidade da passagem, sem dano que lhe atingisse a esfera moral. 

Dessa forma, ausente os pressupostos que informam a espécie, a 

improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Posto isso, julgo 

improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, motivo porque 

resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015. Condeno o autor ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), diante do extenso lapso de tempo 

decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade dos 

patronos (CPC - § 2º, do art. 85), cuja exigibilidade fica suspensa por ser 

beneficiário da justiça gratuita. Transitado em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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Processo Número: 1000364-10.2016.8.11.0002
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ROSANGELA RIBEIRO DE ARRUDA (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000364-10.2016.8.11.0002. Vistos, etc. 

Rosangela Ribeiro de Arruda propôs ação de cobrança de seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S.A., alegando que em 28/06/2016 foi vítima de acidente 

com veículo, o que resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer 

seja condenada a requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em 

razão da sua incapacidade permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Com a inicial vieram os documentos de Ids. 

1567609 a 1567640. A audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 

3065157). A requerida apresentou contestação (Id. 9171466), alegando 

falta de interesse de agir em virtude da ausência de prévio requerimento 

administrativo, sucumbência autoral e ausência de pressuposto de 

constituição válido. No mérito aduz que o registro de ocorrência 

apresentado pela parte autora não é capaz de comprovar os fatos 

alegados na inicial, pois foi produzido de forma unilateral visto que 

registrado posteriormente ao acidente, bem como afirma inexistir provas 

quanto à alegada invalidez permanente e ressaltou que havendo 

condenação o pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau 

da lesão. Ao final, ressalta a necessidade de prova pericial e que a 

aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação válida, 

correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os honorários 

advocatícios em até 10% sobre o valor da condenação. Juntou os 

documentos de Ids. 1844694 a 1844702. A parte autora impugnou a 

contestação (id. 8168631). Determinada a juntada de requerimento 

administrativo no Id. 10423553, a parte autora manifestou-se no Id. 

10705139. Na decisão de Id. 10785327 o processo foi saneado, 

oportunidade em que foram rejeitadas as preliminares e fixados os pontos 

controvertidos, bem como determinada a realização de prova pericial. O 

laudo pericial aviou aos autos no Id. 12546915, tendo sido determinada a 

sua complementação no Id. 13825934, sobrevindo a sua juntada no Id. 

14606806, sobre a qual as partes se manifestaram nos Ids. 14736344 e 

14787822. Após, os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. 

Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de 

seguro DPVAT proposta por Rosangela Ribeiro de Arruda em desfavor de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. É cediço que o 

seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para 

todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei 

traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a morte e a 

invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas 

com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora 

alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter 

sofrido grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A requerida, por sua vez, alega que a requerente não juntou 

nos autos documento Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial, pois o documento juntado nos autos não comprova as alegações 

contidas na inicial em razão de ter sido produzido unilateralmente, bem 

como ressalta a inexistência de provas quanto à invalidez permanente. No 

entanto, havendo nos autos documentos hábeis a comprovar a ocorrência 

do acidente de trânsito, entendo ser dispensável a juntada de Boletim de 

Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do sinistro descrito 

nos autos. Isso porque, os documentos que instruíram a petição inicial são 

capazes para comprovar o envolvimento do requerente em acidente com 

veículo automotor, tendo em vista que consta no Id. 1567640 “Relatório 

médico”, o qual foi emitido pelo Hospital e Maternidade Santa Rita e consta 

que a parte autora foi vítima de “acidente motociclistico”. Ademais, a lei 

não traz em seu bojo que para receber o seguro DPVAT o segurado tenha 

que obrigatoriamente apresentar o Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial no momento do sinistro relatando o acidente de trânsito, 

sendo exigindo apenas a exibição de prova do acidente e do dano 

decorrente deste (art. 5º, da Lei 6.194/74). Portanto, estando nos autos 

comprovado a ocorrência do acidente envolvendo veículo automotor, 

torna-se dispicienda a juntada do Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE ATENDIMENTO 

DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À 

ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE 

ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do 

seguro DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o 

Boletim de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova 

bastante da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas 
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fichas hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa 

referência a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo 

comprovação do fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente 

para comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - 

Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 

15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a 

ocorrência do acidente automobilístico noticiado na inicial. Dito isto, temos 

que, para o caso dos autos necessário para a concessão do seguro 

DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, 

total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente do autor 

relacionada ao seu membro inferior esquerdo, restando afetada a sua 

capacidade funcional em 50%, conforme se observa do laudo pericial de 

Ids. 12546915 e 14606806, bem como restou comprovado também o 

acidente sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, 

diante desses elementos tenho que restou comprovado o nexo de 

causalidade entre o trauma sofrido pelo autor e a sua lesão permanente 

no seu membro inferior esquerdo. Sobre o tema: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA 

COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – 

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos autos comprovam 

e atestam que a invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, 

de forma que afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção 

monetária deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a 

Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no 

DJE 29/10/2015). Deste modo, não assiste razão os argumentos da 

requerida, uma vez que ficou provada a debilidade do requerente pelo 

laudo médico em razão do acidente de trânsito descrito nos autos. Assim, 

tendo em vista que os documentos necessários para o recebimento do 

seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o requerente faz jus à 

indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei estabelece 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso 

dos autos, em que a parte requerente teve afetado de forma definitiva as 

funções do seu membro inferior esquerdo em 50%, a lei estabelece o 

pagamento de até 70%, do valor total da indenização para os casos em 

que ocorre a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores. Portanto, deve ser considerando o grau de debilidade 

apurado no laudo pericial, razão pela qual reputo razoável a fixação de 

50% de 70% do valor total da cobertura, já que a lesão do autor foi 

quantificada em 50%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no 

valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). 

Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor 

previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da 

Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou 

o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como 

aplicável a tabela de gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente 

quando do sinistro. A constitucionalidade de referidos normativos vem 

sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO 

SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma vez que tem 

o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização decorrente 

do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que gerencia a 

distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido seguro. 

2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que 

apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz 

respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. Precedente 

desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida 

Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de 

dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Rosangela Ribeiro de Arruda 

em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

para condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais), a título de invalidez permanente parcial 

incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), 

corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (STJ, 

Súmula nº. 43) em 28/05/2016 (Id. 1567638), devendo ainda ser acrescido 

de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, 

Súmula 426). Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação 

(art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos arquivados. P. I. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003298-38.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BARTOLOMEU DE ARAUJO (AUTOR(A))

REINALDO AMERICO ORTIGARA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003298-38.2016.8.11.0002. Vistos, etc. 

Francisco Bartolomeu Araújo promove a presente “ação de obrigação de 

fazer com pedido de antecipação de tutela c/c indenização por danos 

morais” em desfavor de Bradesco Companhia de Seguros, aduzindo, em 

síntese, que é proprietário do veículo Mitsubishi L-200 Triton HPE 3.2 CD 

TB IC, Ano/Modelo 2009/2009, Placa NPK-2110, segurado pela requerida 

por meio da apólice n°. 020712. Afirma que o seguro teve vigência entre 

28/02/2015 e 28/02/2016, sendo que em 12/11/2015 sofreu um acidente 

de trânsito na BR 070, Km 695, acarretando danos ao automóvel, motivo 

pelo qual procedeu com a abertura do sinistro registrado sob o n° 

2303016. Aduz que a requerida não autorizou o conserto do veículo, sob 

o argumento de violação a norma contratual, em razão de divergência de 

endereços, tendo em vista que no momento da contratação do seguro 

indicou seu domicílio localizado na cidade de Pontes e Lacerda/MT, pois de 

segunda a sexta feira exercia suas atividades profissionais no referido 

munícipio e aos finais de semana se deslocava para a cidade de Várzea 

Grande/MT onde possuía outra residência. Alega que embora possuísse 

dois domicílios não omitiu qualquer informação da empresa requerida, pois 

o veículo de fato pernoitava na cidade de Pontes e Lacerda/MT, bem como 

ressalta que o requerido apenas poderia negar a aplicabilidade dos termos 

do seguro se fosse o caso de furto do veículo em domicílio distinto do 

contido no contrato, porém o caso trata-se de acidente de trânsito que 

poderia ocorrer em qualquer lugar do território nacional. Prossegue 

afirmando que desde o acidente está impossibilitado de utilizar seu 

automóvel, o que vem lhe acarretando inúmeros prejuízos. Assim, 

requereu a antecipação de tutela para compelir a parte requerida a 

promover em até 30 (trinta) dias os reparos necessários no automóvel 

supra descrito, bem como que lhe seja oferecido veículo reserva de 

categoria similar, no período de reparo do bem, independente de custo 

adicional. Assim, após expor suas razões jurídicas requereu que seja 

confirmada a liminar requerida, a condenação do requerido ao pagamento 

de uma indenização pelo dano moral suportado e a condenação do 

requerido ao pagamento dos impostos do veículo (IPVA, licenciamento e 
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seguro) desde a data do sinistro. Com a inicial vieram os documentos de 

ids. 3064644 a 3064676. Determinada a emenda da inicial no id. 3296432, 

a parte autora se manifestou nos ids. 3657275 e 3657278. Na decisão de 

id. 3730654 pedido liminar foi indeferido. A audiência de conciliação 

realizada nos autos restou infrutífera (id. 11124341). Em seguida o 

requerido apresentou contestação no id. 11430519, a qual veio 

acompanhada dos documentos de ids. 11430537 a 11430594, alegando 

que o autor à época da contratação do seguro informou como sendo o 

seu endereço de risco a Avenida Florespina Azambuja, nº 308, em Pontes 

e Lacerda/MT, CEP nº 78250-000, porém durante a regulação do sinistro 

concluiu que o autor residia na Rua São Paulo, nº 301, Bairro Centro Sul, 

Várzea Grande/MT, CEP nº 78135-613. Aduz que durante a regulação do 

sinistro ficou constatado que o veículo segurado não era utilizado na 

região de risco indicada, uma vez que o local de pernoite do bem era 

diferente do declarado na proposta de seguro, razão pela qual estava 

isenta de arcar com quaisquer prejuízos em virtude da divergência do local 

de residência do segurado. Alega que declarações incorretas quanto ao 

endereço de risco informado do segurado influíram diretamente na 

aceitação da proposta, na análise do risco e na estipulação do prêmio, 

fato este que ocasionou a perda do direito a indenização. Prossegue 

afirmando que o autor não comprovou nos autos que tenha suportado o 

valor pretendido a título de reparo do veículo e que em uma eventual 

condenação a seguradora esta obrigada a disponibilizar carro reserva 

pelo período de 10 (dez) dias. Ainda, ressalta a ausência de ato ilícito 

capaz de gerar o dever de indenizar o autor a título de danos morais, bem 

como alega que em uma eventual condenação ao pagamento da 

indenização total do veículo, esta deverá ocorrer após a transferência do 

veículo sinistrado a seguradora e que a indenização seja limitada ao valor 

de R$ 61.078,00 (sessenta e um mil e setenta e oito reais). Ao final, teceu 

comentários acerca dos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios e requereu a improcedência dos pedidos iniciais. Instada a 

manifestar a parte autora apresentou impugnação no id. 11878220, 

rebatendo todos os argumentos da requerida, reiterando os pedidos 

iniciais. Em seguida as partes foram intimadas para manifestarem acerca 

das provas que ainda pretendiam produzir, porém apenas a requerida 

informou não possuir interesse na produção de outras provas (id. 

13922698) ao passo que o autor manifestou no id. 14026590. Os autos me 

vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Passo ao julgamento 

da lide no estado em que se encontra o feito, por entender que o processo 

encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo 

necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a 

matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. De entrada, ressalto que a relação de direito material 

judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez 

que o serviço prestado pela seguradora ao autor representa relação de 

consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90, motivo 

pelo qual a legislação consumerista será aplicada a espécie. A esse 

propósito transcrevo aresto do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E 

DANOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO – 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VEÍCULO 

FURTADO – ALEGAÇÃO DE DEMORA NO PAGAMENTO DO SEGURO (...) 

Os contratos de natureza securitária estão inseridos nas relações de 

consumo (artigo 3º, § 2º, CDC). (...)” (Ap 91154/2012, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2013, 

Publicado no DJE 23/04/2013) Com efeito, a relação jurídica mantida entre 

o autor e o requerido está comprovada pela apólice n. 020712 

(id3657278), além de ser fato incontroverso, já que admitida em 

contestação. Nesse compasso, o ponto controvertido da lide diz respeito 

ao direito da parte autora em obter a cobertura pretendida na inicial e se a 

recusa do pagamento pelo requerido lhe causou danos de ordem moral e 

material. A requerida, em contestação, alegou que o autor à época da 

contratação do seguro informou como sendo o seu endereço de risco a 

Avenida Florespina Azambuja, nº 308, em Pontes e Lacerda/MT, CEP nº 

78250-000, porém durante a regulação do sinistro concluiu que o autor 

residia na Rua São Paulo, nº 301, Bairro Centro Sul, Várzea Grande/MT, 

CEP nº 78135-613, razão pela qual estava isenta de arcar com quaisquer 

prejuízos em virtude da divergência do local de residência do segurado. 

Pois bem, o contrato de seguro, estatuído no art. 757, do Código Civil 

possui duas (02) espécie, quais sejam, seguro de dano ou coisa (CC – art. 

778) e seguro de pessoa (CC - art. 789). “Art. 757. Pelo contrato de 

seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a 

garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, 

contra riscos predeterminados.” A par disso, justifica a requerida a 

negativa no pagamento da verba securitária em virtude da incongruência 

de informações prestadas pelo segurado quando do preenchimento do 

questionário de avaliação de risco, o que comprometeu a avaliação do 

perfil do segurado e, por conseguinte, o valor do prêmio. Lastrei suas 

razões nos artigo 766 do Código Civil que assim dispõe: “Art. 766. Se o 

segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou 

omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na 

taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao 

prêmio vencido. Parágrafo único. Se a inexatidão ou omissão nas 

declarações não resultar de má-fé do segurado, o segurador terá direito a 

resolver o contrato, ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do 

prêmio. Em que pese a justificativa da requerida e o dispositivo de lei, não 

verifiquei nenhuma incongruência que possa macular a boa-fé contratual 

do segurado, ora autor, quando da contratação do seguro. Isso porque, o 

autor busca ser indenizado em virtude da colisão do veículo e não em 

virtude de furto ou roubo, em que os índices de criminalidade de 

determinada região podem ser determinantes para fixação do prêmio. 

Portanto, a alegação de que o local de pernoite do veículo era diverso do 

local indicado na proposta de seguro não implicou qualquer acréscimo ou 

diminuição do risco de ele se envolver em um acidente de trânsito, pois 

inexiste impedimento para que trafegue com o veículo por qualquer 

localidade. Outrossim, a parte requerida não comprovou nos autos a sua 

alegação de que o local de pernoite do veículo não era o indicado na 

proposta do seguro, tendo em vista que suas alegações encontram-se 

desamparadas de qualquer prova documental. Ainda, ressalto que caberia 

ao requerido a comprovação de que a conduta do autor decorreu de dolo 

ou má-fé e que esta foi a causa determinante para implementação do risco 

garantido, fato este que eximiria o requerido de realizar o pagamento da 

indenização, o que não restou demonstrado nos autos. Enfim, o deliberado 

propósito de engodo por parte da segurada não restou devidamente 

comprovado nos autos, devendo prevalecer a máxima de que os negócios 

jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé quando da sua 

celebração (art. 113, Código Civil). Ademais, sendo o contrato de seguro 

de adesão, cuja interpretação a ser dada deve ser em consonância com a 

lei consumerista e de forma mais benéfica à parte hipossuficiente, ou seja, 

o consumidor, a cobertura securitária ao autor se apresenta como medida 

de imperiosa justiça, até porque não restou provado nos autos o 

agravamento do risco contratado, devendo o requerido realizar o 

pagamento da indenização securitária observando os limites contratados 

na apólice. No tocante a indenização observa que as cláusulas gerais do 

contrato estipula o pagamento integral do valor de mercado referenciado 

quando o valor das despesas para a reparação do veículo ultrapassar 

75% do valor determinado. Nesses termos, considerando que as partes 

não comprovaram nos autos o real valor determinado do veículo, deverá o 

requerido realizar o conserto do bem caso o valor das despesas não 

ultrapasse 75% do valor determinado. Ainda, na hipótese do valor de 

conserto ultrapassar o percentual de 75%, deverá realizar o pagamento 

integral do veículo utilizando como parâmetro o valor indicado na Tabela 

FIPE à época do sinistro, o que deverá ser apurado em liquidação de 

sentença. Deverá também à parte requerida disponibilizar um carro 

reserva ao autor pelo período de 10 (dez) dias, visto que este trata-se de 

serviço complementar contratado pelo autor (id. 3657278 – pg. 07). 

Quanto ao dano moral pleiteado pelo autor, muito embora o pedido de 

condenação da requerida a pagar a verba securitária em favor do autor 

tenha sido acolhido, não vejo como condenar o requerido ao pagamento 

dos danos morais. Afinal, a questão jurídica cingiu à interpretação do 

contrato firmado entre as partes, de acordo com os fatos expostos na 

inicial. Para isso, o instituto dos danos morais não se aplica, uma vez que 

a requerida se apegou aos termos do contrato para eximir-se da 

obrigação, não havendo de falar-se, portanto, em ilícito civil. É dizer, sua 

conduta estava embasada em previsão contratual, de modo que a 

intervenção do Poder Judiciário foi necessária apenas para cessar um 

desequilíbrio que, insisto, não deve ser interpretado como ato ilícito. Diante 

desses fundamentos, não vejo como acolher a súplica indenizatória no 

tocante aos danos morais pleiteados. Nesse sentido: “CONSUMIDOR. 

SEGURO-PRESTAMISTA. CANCELAMENTO UNILATERAL, POR 

IMPLEMENTO DE IDADE. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO TÉRMINO DA RELAÇÃO CONTRATUAL ORIGINÁRIA. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Diante da comprovação, pelo autor, 

de contratação de cláusula em seguro-prestamista obstando a renovação 
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do contrato firmado com a corré Companhia Aliança de Seguros quando 

da alcance de 70 anos de idade pelo segurado (fls. 18 a 34), impõe-se a 

declaração de nulidade do dispositivo, a teor do que preceitua o art. 51, 

inc. IV, do CDC. A corroborar a abusividade do cancelamento unilateral 

operado pelas rés, verifica-se haver sido o contrato renovado 

sucessivamente, ao longo de 11 anos, caracterizando-se como de trato 

sucessivo. Alegação de impossibilidade de renovação do seguro em 

razão de ausência de operação de crédito entre o Banco do Brasil e o 

autor, trazida pela corré Companhia de Seguros Aliança, mostra-se 

desprovida de amparo probatório, ônus que cabia à demandada, a teor do 

que preceitua o art. 333, inc. II, do CPC. Dano moral não configurado, vez 

que a negativa de renovação havida caracteriza-se como mero 

descumprimento de obrigação contratual, não ocasionando dano à esfera 

psicológica do autor. Nesse sentido, o enunciado nº 5 do Encontro dos 

Juizados Especiais Cíveis do Estado de maio de 2005 em Gramado: "O 

descumprimento ou a má execução dos contratos só gera danos morais 

de forma excepcional, quando violarem direitos da personalidade." 

RECURSOSPARCIALMENTE PROVIDOS. (Recurso Cível Nº 71004049367, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges 

Ortiz, Julgado em 26/02/2013). Por fim quanto ao dano material, sendo este 

uma lesão concreta, que afeta um interesse relativo ao patrimônio da 

vítima, a perda de bens materiais deve ser indenizada, de modo que cada 

desfalque no patrimônio de alguém lesado é um dano a ser reparado 

civilmente e de forma ampla. Quantifica-se o prejuízo fazendo um cálculo 

que leva em conta o estado atual do patrimônio e a sua situação se o dano 

não tivesse ocorrido. Para fazer tal cálculo, e, assim, realizar a reposição 

in natura (retorno ao estado anterior) deve-se consignar que as perdas e 

danos da requerente abrangem, além do que ela efetivamente perdeu, o 

que razoavelmente deixou de lucrar. Assim trata da matéria AGUIAR DIAS: 

“A idéia do interesse (id quod interest) atende, no sistema de indenização, 

à noção de patrimônio como unidade de valor. O dano se estabelece 

mediante o confronto entre o patrimônio que realmente existe após o dano 

e o que possivelmente existiria, se o dano não tivesse sido produzido: o 

dano é expresso pela diferença negativa encontrada nessa operação.” 

(Da Responsabilidade Civil, 7ª Edição, editora forense, Volume II, p. 798). 

Nesse contexto, o dano patrimonial indenizável só inclui os prejuízos 

efetivos (emergentes) e os lucros cessantes diretos e imediatos - estes 

não se presumem. Assim, a indenização pelo dano material depende de 

prova de sua existência, a ser produzida no processo. No caso versando, 

pretende o autor que o requerido realize o pagamento das despesas com 

IPVA, licenciamento e seguro obrigatório relativo ao período que ficou sem 

utilizar o veículo. A pretensão merece acolhimento, porquanto restou 

demonstrado nos autos que a parte requerida indevidamente não realizou 

o conserto do veículo, fato que impossibilitou à utilização do bem por parte 

do autor desde o sinistro ocorrido em 12/11/2015. Portanto, é cabível o 

repasse ao requerido das despesas relativas ao seguro obrigatório, 

licenciamento e IPVA, relativo ao período que o veículo ficou 

impossibilitado de circular em virtude da ausência de conserto por parte do 

requerido. Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais 

apenas para condenar o requerido a realizar o conserto do veículo 

segurado no prazo de 30 (trinta) dias, observando os limites da apólice, 

ressaltando que caso o valor das despesas para realizar o reparo do bem 

ultrapasse 75% do seu valor determinado, deverá a requerida realizar o 

pagamento integral do veículo utilizando como parâmetro o valor indicado 

na Tabela FIPE à época do sinistro, o que deverá ser apurado em 

liquidação de sentença. Ainda, ressalto que em caso do pagamento 

integral do bem, este deverá ocorrer condicionado a entrega de todos os 

documentos necessários para a realização da transferência da 

propriedade do salvado, bem como à entrega do bem à seguradora. 

Condeno também o requerido a disponibilizar um carro reserva ao autor 

pelo período de 10 (dez) dias, conforme serviço complementar contratado 

na apólice juntada aos autos (id. 3657278 – pg. 07). Por fim, condeno o 

requerido ao pagamento das despesas proporcionais relativas ao seguro 

obrigatório, licenciamento e IPVA do veículo segurado desde o sinistro até 

o efetivo conserto do bem. Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos 

do inc. I, do art. 487, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e da verba honorária que fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, 

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. Transitado em julgado, determino sejam os autos 

remetidos ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. P.I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002869-71.2016.8.11.0002
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LEONIA BATISTA SANTANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Outros Interessados:

RODRIGO PERES (TESTEMUNHA)

SANDRA REGINA MACHADO (TESTEMUNHA)

DIONIZIO ALVES DE SOUZA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002869-71.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

LEONIA BATISTA SANTANA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Leonia Batista Santana 

propôs a presente ação declaratória de inexistência de débito com tutela 

antecipada c/c indenização por danos morais em face de Energisa Mato 

Grosso - Distribuidora de energia S/A, aduzindo, em síntese, que possui a 

Unidade Consumidora n°. 6/991435-9, sendo que a sua média de consumo 

mensal é de aproximadamente R$ 170,00 (cento e setenta reais), no 

entanto, nos meses de fevereiro, março e maio de 2016 foi surpreendida 

com cobrança muito superiores ao normal, nos valores de R$ 662,26 

(seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos), R$ 458,80 

(quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos) e R$ 626,06 

(seiscentos e vinte e seis reais e seis centavos), respectivamente. Segue 

alegando, que foi até a sede da empresa requerida questionar os valores 

cobrados, porém foi orientada a efetuar o pagamento, sob pena de multa. 

Ainda, ressalta que por não possuir condições financeiras deixou de 

efetuar o pagamento das faturas e a requerida incluiu o seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Deste modo, requer seja declarada a 

inexistência do débito referente as faturas com vencimento nos meses de 

março, abril e junho de 2016 nos valores de R$ 626,06 (seiscentos e vinte 

e seis reais e seis centavos), R$ 458,80 (quatrocentos e cinquenta e oito 

reais e oitenta centavos) e R$ 662,26 (seiscentos e sessenta e dois reais 

e vinte e seis centavos), respectivamente, e, ainda, que seja a requerida 

condenada pagamento de uma indenização pelos danos morais 

suportados. Juntou documentos de ids. 3002898 a 3003030. No id. 

3013392 o pedido liminar foi deferido. A audiência de conciliação realizada 

no id. 4519293 restou prejudicada em razão da ausência da parte autora. 

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação acompanhada 

de documentos nos ids. 4603710 a 4603712, afirmando que o débito 

questionado encontra-se correto, tendo em vista que ele diz respeito ao 

real consumo de energia elétrica da autora. Aduz que em inspeção 

realizada na unidade consumidora do autor não foi descoberta qualquer 

irregularidade no medidor. Ainda, ressalta a inexistência de dano moral em 

virtude da ausência de ato ilícito praticado pela requerida, bem como alega 

que os fatos descritos na inicial não passam de meros contratempos a 

que todos estão sujeitos na vida e na sociedade atual. Ao final, assevera 

que em uma eventual condenação a indenização não poderá ser superior 

a R$ 600,00 (seiscentos reais) e requereu a improcedência do pedido 

inicial. A autora apresentou impugnação à contestação no id. 4941977. No 

id. 4965003 a parte autora requereu a produção de prova oral, sendo que 

a requerida pugnou pela realização de perícia no id. 5038326. Na decisão 

saneadora de id. 8297162 foram fixados os pontos controvertidos da 

demanda e determinada a realização de perícia técnica. O Laudo Pericial 

foi juntado aos autos no id. 13823740, sendo que as partes manifestaram 

a seu respeito nos ids. 14216900 e 14322515 Após os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. A requerente apresentou discordância 

com relação às faturas com vencimentos em março, abril e junho de 2016 

nos valores de R$ 626,06 (seiscentos e vinte e seis reais e seis 

centavos), respectivamente, R$ 458,80 (quatrocentos e cinquenta e oito 

reais e oitenta centavos) e R$ 662,26 (seiscentos e sessenta e dois reais 

e vinte e seis centavos), respectivamente. Aduz que as referidas faturas 

apresentam valores acima da média de consumo da Unidade Consumidora 

instalada em seu endereço, que registra um consumo médio de R$ 170,00 

(cento e setenta reais). A requerida por sua vez afirma e sustenta que os 

valores cobrados nas faturas demonstram o efetivo consumo de energia 

elétrica realizado pela requerente. No entanto, não tendo a requerente, 

segundo afirma, utilizado o consumo de energia elétrica registrado nas 
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faturas vencidas de março, abril e junho de 2016, com consumos 

respectivos de 829kwh, 594kwh e 785kwh, sendo ele parte nitidamente 

hipossuficiente na relação de consumo, é ônus da requerida a 

comprovação de que houve o consumo, nos exatos moldes do artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor: “São direitos 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 for ele hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiências.” A concessionária requerente tem plenas 

condições dessa prova, com seu banco de dados, arquivos documentais 

e cadastros dos usuários. Apesar disso, limitou-se a apresentar 

alegações vazias de evidências, fundamentadas pelas telas retiradas do 

seu sistema. Ademais, realizada a prova pericial para dirimir a média de 

consumo de energia na residência da autora restou constatado que houve 

irregularidade na mensuração do consumo de energia elétrica da 

requerente relativo as faturas questionadas. Nesse contexto, remeto-me a 

prova pericial que assim descreveu o a médica de consumo da autora: 

“(...) 11. PONTOS CONTROVERTIDOS (ID 8297162, página1) a) a média 

mensal de consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora nº 

6/991435-9 levando-se em consideração o consumo dos equipamentos 

utilizados diariamente pela parte autora? Resposta: Conforme simulações 

realizadas e demonstradas no quesito d da requerente, foram 

encontrados 3 valores: 19717 kwh, 315,33 kwh e 222,50 kwh, de acordo 

com o histórico de consumo fornecido no documento, ID 4603711, página 

2, a média que antecedeu as normalidade no consumo da requerente foi 

de 20571 kwh. Uma média mensal razoável, que se encontra dentro do 

intervalo dos valores simulados, é de 205,71 kwh. (...)” Laudo Pericial – id. 

13823740. Assim, não se pode impor a requerente o pagamento pela 

energia elétrica cobrada nas faturas de março, abril e junho de 2016 nos 

valores de R$ 626,06 (seiscentos e vinte e seis reais e seis centavos), R$ 

458,80 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos) e R$ 

662,26 (seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos), 

respectivamente, devendo tais débitos serem declarados inexistentes. Por 

fim, ressalto que apesar dos valores acima serem declarados indevidos, a 

própria autora em sua inicial reconhece ter utilizado os serviços da 

requerida, razão pela qual poderá a requerida realizar emissão das 

faturas questionadas utilizando à média de consumo apurada no Laudo 

Pericial que é de 205,71 kwh, média esta que preserva o patamar de 

consumo. Do dano moral Destarte, a guisa destes fatos, a cobrança 

indevida de valores, a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção 

ao crédito por um débito, deve ser considerado ato ilícito, cumprindo a 

requerida arcar com a correspondente indenização por danos morais, 

desmerecendo qualquer importância ao elemento culpa, haja vista que a 

responsabilidade do agente, nesta hipótese, é evidentemente objetiva, 

como prescreve o art. 14 do CDC. “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.” Ademais, são notórios os transtornos causados a 

requerente ante a falha na prestação de serviço pela requerida, posto que 

ao emitir a fatura indevida e negativar o nome da autora por uma dívida 

inexistente, gerou uma insegurança para a requerente, ferindo o seu 

equilíbrio emocional, na condição de consumidor de energia elétrica, bem 

este essencial a vida moderna, tanto que seu fornecimento está sujeito a 

continuidade, dispensando maiores considerações sobre o assunto. A 

propósito, colho o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATO ILÍCITO – COMUNICADO DE 

CORTE DE ENERGIA SEM MENCIONAR O INADIMPLEMENTO DE FATURA 

DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DO MÊS 09/2009 – PAGAMENTO DA 

CONTA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO INDEVIDA – AFRONTA AO 

DISPOSITIVO DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS – VALOR RAZOÁVEL E 

PROPORCIONAL –TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS 

JUROS DE MORA – CORRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O comunicado de corte consubstanciado em débito 

pretérito apurado unilateralmente, sem indicar o motivo da suspensão de 

energia, caracteriza ato ilícito, ainda mais se houve o pagamento da conta 

de energia elétrica referente à fatura mensal do mês de setembro de 2009 

em casa lotérica autorizada, sendo incabível o corte por dívida relativa à 

recuperação de consumo que não se faturou, sequer descrito em 

comunicado. Comprovada a cobrança indevida de valores ao consumidor 

e o seu pagamento, está caracterizada a falha na prestação de serviços 

realizado pela apelante, gerando danos morais, cujo valor arbitrado deve 

se ater ao bom senso, a razoabilidade e a proporcionalidade. O termo 

inicial dos juros moratórios deve ser mantido nos termos fixados na r. 

sentença, não incidindo o postulado a partir da data do Arbitramento.” 

(TJMT - Ap 35092/2013, DR. MARCOS JOSÉ MARTINS DE SIQUEIRA, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/08/2013, Publicado no DJE 

30/08/2013) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL E MATERIAL – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE 

IRREGULARIDADES NO MEDIDOR - ATOS DA CONCESSIONÁRIA – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE 

RELATIVA – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PAGAMENTO INDEVIDO – 

RESTITUIÇÃO DETERMINADA - ATO ILÍCITO – DÉBITO DECORRENTE DE 

SUPOSTO ERRO NA AFERIÇÃO DO CONSUMO PELO MEDIDOR – DANO 

MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO - PRECEDENTES DO STJ – 

JUROS DE MORA QUANTO AO DANO MORAL - A PARTIR DA CITAÇÃO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Ao 

efetuar inspeção e elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, 

devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório, sob pena de nulidade. A imputação de fraude, acrescida de 

cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, configura 

o dano moral.” (Ap 129716/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/10/2016, 

Publicado no DJE 24/10/2016).Demonstrado que o débito cobrado é 

indevido, assim como a negativação do seu nome em razão da suposta 

dívida impõe a responsabilidade da concessionária por dano moral. A 

indenização por dano moral deve atender a uma relação de 

proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir 

com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da 

razão compensatória para a qual foi predisposta. (...).” (REsp 318379/MG; 

3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 

04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).“[...] 4. A revisão de indenização 

por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado 

nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, 

incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. 

(AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015). Com relação 

ao quantum indenizatório arbitrado este deve ser mantido, pois fixado com 

moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em 

enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico 

necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente. 

“Por se tratar de relação contratual a incidência dos juros moratórios 

sobre indenização por danos morais inicia-se à partir da citação válida, e a 

correção monetária da data da sentença (arbitramento) conforme Súmula 

362 do STJ (Ap 154708/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 15/03/2017, Publicado no DJE 24/03/2017).” (TJMT - Ap 15165/2018, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018) 

Assim, reconhecida a existência do dano moral causado a requerente, 

cumpre-me agora examinar somente a questão da fixação de seu valor. 

Nesse ponto, mister se faz examinar os critérios para se aferir o valor 

indenizatório devidos dos danos morais, uma vez que a apuração do 

quantum do dano moral trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima 

de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não 

construíram critérios objetivos e seguros para tanto. Em todo caso, para o 

renomado civilista Arnaldo Marmitt, os elementos integrantes do dano 

moral são: “a) modificação para pior no estado da vítima; b) estado 

permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) 

causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, 

tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de 

espírito e felicidade, em conseqüência da lesão” (in, Perdas e danos”, Aide 

Editora, p. 15). Nestes termos, atento às circunstâncias do caso concreto, 

eis que reconhecida a responsabilidade da requerida, consoante acima já 

explanado, considerando as condições econômico-financeiras da parte 

autora e da requerida, bem como considerando que pelas provas contidas 

nos autos a extensão do dano foi pequena, tenho que a quantia 

equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais mostra-se 

bastante razoável. Em suma, tenho como justa a quantia acima. Porquanto, 

o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento da 

parte autora e tampouco o empobrecimento da parte requerida, tendo, sim, 
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o caráter coercitivo e pedagógico. Do dispositivo Isto exposto, pelos 

fundamentos acima, julgo procedente o pedido inicial, para declarar a 

inexigibilidade das faturas com vencimento em março, abril e junho de 

2016 nos valores de R$ 626,06 (seiscentos e vinte e seis reais e seis 

centavos), R$ 458,80 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta 

centavos) e R$ 662,26 (seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e seis 

centavos), respectivamente, facultando a requerida a realizar a emissão 

de novas faturas de consumo levando em consideração a média mensal 

de consumo apurado na perícia técnica realizada nos autos que é de 

205,71 kwh. Ainda, condeno a requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da 

requerente, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da 

data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), 

aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso 

(Súmula 54, STJ) em 17/06/2016 (id. 3003030). Em consequência, resolvo 

o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, 

que fixo em 15% sobre o valor da condenação, ante a natureza da causa, 

que não exigiu dilação probatória, do grau do zelo dos trabalhos 

profissionais, do local da prestação dos serviços e do tempo despendido 

(CPC - §2º, 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. P. I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004191-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

ANDRIELLEN BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004191-92.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

ANDRIELLEN BATISTA DE LIMA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. 

Andriellen Batista de Lima promove “ação declaratória de inexistência de 

débito com pedido de indenização por dano moral” em face de Claro S.A, 

sustentando, em síntese, que contratou com a requerida um plano de linha 

móvel celular pós-pago, sendo que restou acordado que a requerida 

encaminharia para o seu endereço um “chip” cadastrado no plano aderido 

no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) mensais. Aduz que o “chip” foi 

encaminhado para o seu endereço, bem como ressalta que não utilizou o 

serviço contratado, porém para a sua surpresa o seu nome foi inserido no 

banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito por uma dívida 

vencida em 24/06/2013 no valor de R$ 56,69 (cinquenta e seis reais e 

sessenta e nove centavos), referente ao contrato nº 948460106. Dessa 

forma, requerer que seja reconhecida a falha na prestação do serviço em 

virtude da não entrega do “chip” com a consequente declaração de 

inexistência do débito questionado. Ainda, pugnou pela condenação da 

requerida ao pagamento de uma indenização pela dano moral suportado 

no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Juntou documentos de ids. 

8015336 a 8015358. Às fls. 51/52 o pedido liminar foi deferido 

parcialmente. A audiência de conciliação realizada restou infrutífera (id. 

9516666). Em seguida a requerida apresentou contestação acompanhada 

de documentos nos ids. 9707272 a 9707303, alegando preliminarmente a 

inépcia da inicial e impugnou os benefícios da justiça gratuita deferida a 

autora. No mérito, alega que a parte autora era cliente da empresa 

requerida na modalidade pós-pago referente ao terminal (065) 9271-5225, 

sob o contrato 948460106 em relação ao plano controle, tendo sido 

habilitada em tal modalidade em 10/11/2012. Aduz que a parte autora não 

adquiriu um “chip” na data da contratação do serviço pós-pago no valor de 

R$ 35,00 (trinta e cinco reais), tendo em vista que ela já possuía um “chip” 

ativo com a requerida na modalidade pré-paga e apenas fez a migração de 

seu plano da modalidade pré-paga para o pós-paga aderindo ao plano 

Controle 35. Alega que atualmente a linha se encontra cancelada pela 

inadimplência, sendo que a inscrição do nome da autora no banco de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito ocorreu no exercício regular do 

direito. Ainda, alega a ser a autora devedora contumaz, bem como 

requereu a condenação da autora em litigância de má-fé. Ao final, 

requereu que seja acolhida as preliminares arguidas e alternativamente a 

improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à contestação foi 

apresentada pela requerente no id. 9851621. À fl. 160 o requerido pugnou 

pela expedição de ofício ao Banco Santander para comprovar a 

transferência dos valores contratados pela autora para sua conta 

corrente, ao passo que a autora requereu o julgamento antecipado da lide 

(fl. 161) Na decisão de fl. 164 foi determino que o Banco Santander 

apresentasse nos autos extratos da conta corrente da autora referente 

aos meses de dezembro de 2011 e abril de 2012. No id. 11518296 a 

requerida informou não possuir interesse na produção de outras provas. 

Na decisão de id. 12951998 foi reconhecida a existência de conexão entre 

este feito e o Processo 1004192-77.2017.8.11.0002 em trâmite perante a 

4ª Vara Cível desta Comarca e, avocado aqueles autos. Após, os autos 

vieram-me conclusos para deliberação. É o relato. Fundamento e decido. 

Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do 

CPC, por entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Da impugnação a justiça 

gratuita A requerida contesta a concessão do benefício da justiça gratuita 

à autora, alegando que ela não comprovou a sua hipossuficiência 

financeira, razão pela qual pugnou pela descaracterizado o benefício 

concedido. Com efeito, entendo que desmerece acolhimento o pedido 

elaborado para revogar a concessão do benefício de gratuidade judiciária, 

à vista de que o ônus da prova quanto a capacidade financeira da autora 

recai sobre a requerida, a qual não se desincumbiu de tal mister. Deste 

modo, não merece prosperar a pretensão da requerida, até porque ela se 

limitou a apresentar alegações genéricas e desamparadas de quaisquer 

provas. A esse propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA 

GRATUITA - PESSOA NATURAL - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. 1. O requerimento 

de justiça gratuita pode ser formulado a qualquer tempo ou grau de 

jurisdição e o seu deferimento, nos termos da Lei 1.060/50, ocorre 

mediante simples declaração de pobreza do requerente, pessoa natural. 2. 

A parte contrária poderá requerer a revogação dos benefícios de 

assistência, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos 

requisitos essenciais à sua concessão. Em não havendo contraprova 

deve prevalecer”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0241.13.002705-5/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/01/0016, publicação da súmula em 

04/02/2016) Portanto, sem maiores delongas, afasto essa questão prévia 

e mantenho, por ora, os benefícios da justiça gratuita concedida à autora. 

Da inépcia da inicial Alega a requerida a inépcia da petição inicial, sob o 

argumento de que o comprovante de endereço juntado nos autos não é 

válido, pois não consta a autora como titular no referido documento. 

Assim, afirma que a autora não cumpre um dos requisitos formais exigidos 

em lei, pois a petição inicial deve ser instruída por documentos 

indispensáveis, razão pela qual requerer a intimação da autora para juntar 

um documento válido a comprovar a sua residência nesta comarca, sob 

pena de indeferimento da inicial. Desde logo, vejo que a preliminar não 

prospera, uma vez que o Código de Processo Civil fixou no artigo 330, § 

1º, os motivos que tornam a petição inicial inepta, quais sejam: falta de 

pedido ou causa de pedir; lógica entre os fatos e conclusão e 

compatibilidade entre os pedidos. Pois bem, a análise do processo revela 

que a petição inicial está material e formalmente constituída não infringindo 

nenhuma das regras expostas, tanto que possibilitou a realização da 

defesa do requerido sem maiores empecilhos. Ademais, observo que a 

petição inicial está material e formalmente constituída não infringindo 

nenhuma das regras expostas, sendo certo que o comprovante juntado no 

id. 8015336 constitui-se em documento hábil à propositura da ação, não 

consistindo em impeditivo para o prosseguimento da lide. Outrossim, o 

comprovante de residência não é documento indispensável à propositura 

da ação, conforme jurisprudência: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

– CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA EM NOME DE TERCEIROS - 

IRRELEVANCIA ANTE OUTRAS PROVAS DOS AUTOS – LEGITIMIDADE DO 

USUARIO - DAQUELE QUE SOFREU O SUPOSTO DANO -COBRANÇA 

INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – 

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA -RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1 - Não é indispensável que o comprovante de endereço 

esteja registrado em nome do autor para que este exerça o direito de 
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ingressar com a ação. É parte legitima aquele que, efetivamente sofreu o 

dano, o locatário ou terceiro que habita o imóvel, independente de tal 

formalidade, sobretudo quando outros documentos existentes nos autos 

comprova esta situação e, quando do recebimento da inicial, o magistrado 

foi omisso em atentar a norma prescrita pelo artigo 284 do CPC.2- 

Demonstrada a inexistência de negócio jurídico entre os litigantes, bem 

como a negligência e culpa da empresa de telefonia, por inscrição nos 

bancos de proteção ao crédito decorrente de cobrança indevida, 

configura-se dano moral. 3 - Cabe ao causador do dano demonstrar ou 

comprovar a existência de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da autora/apelada, o que não ocorreu. 4- A fixação do valor da 

indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do 

ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do 

possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na 

intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa. Mantem-se o 

valor.” (TJMT - Ap 39516/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, 

Publicado no DJE 25/05/2017) Deste modo, considerando ser 

desnecessária a juntada de comprovante de residência em nome da 

autora, rejeito a indigitada preliminar Do mérito A ação foi ajuizada em 

razão da inscrição do nome da autora no banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito pela dívida vencida em 24/06/2013 no valor de R$ 

56,69 (cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos), referente ao 

contrato nº 948460106, porém a autora alega a inexigibilidade da dívida, 

tendo em vista que o “chip” adquirido em virtude do plano na modalidade 

pós-paga contratado junto a requerida não ter sido utilizado. Assim, por 

conseguinte, afirma que não houve a utilização dos serviços cobrados. A 

despeito disso, analisando os autos, verifico que a improcedência dos 

pedidos iniciais é medida que se impõe. Isso porque, a requerida 

comprovou nos autos que autora firmou junto a empresa de telefonia o 

Termo de Adesão de Pessoa Física Para Planos de Serviço Pós-pagos – 

SMP, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) mensais a serem pagos 

em conta impressa enviada pelos correios, sendo que o serviço adquirido 

não incluía a aquisição de um “chip” que posteriormente seria 

encaminhado a autora, conforme se observa do teor do documento 

juntado no id. 9707273. Portanto, conquanto a autora tenha em sua inicial 

afirmado que havia adquirido um “chip” da empresa requerida para 

utilização dos serviços de telefonia na modalidade pós-paga e que este 

chip nunca lhe havia sido entregue, não foi isto que restou apurado nos 

autos, já que a requerida comprovou que não houve a aquisição do 

alegado “chip”, sendo que apenas houve a contratação de serviços na 

modalidade pós-paga e que estes foram disponibilizados a autora, 

conforme se observa das faturas juntadas nos ids. 9707276 a 9707303, 

as quais não foram objeto de impugnação pela parte autora. Desse modo, 

diferentemente do que constou na petição inicial, a dívida está lastreada 

em negócio jurídico que contou com a participação da parte autora, razão 

pela qual a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Da 

litigância de má-fé Diante de tudo que fora exposto, restou evidente que a 

requerente se utilizou de má-fé processual, uma vez que afirmou ter 

adquirido um produto que não foi entregue pela requerida, quando na 

verdade tinha pleno conhecimento de não houve aquisição de qualquer 

“chip” para utilização dos serviços contratados com a parte requerida. 

Agindo assim, caracterizada está a incidência da conduta inserta no inciso 

II do artigo 80 do Código de Processo Civil, ou seja, a alteração da verdade 

dos fatos, sendo o quanto basta para condenar a autora por litigância de 

má-fé, nos termos do artigo 81 da lei processual civil. Nestes termos 

caminha a jurisprudência: “COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAL E MORAL – IMPERTINÊNCIA – NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DA AUTORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO CONTRATOU COM A RÉ – 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO. 

Tendo sido comprovado, ao contrário do que alegou a autora, que havia 

entre as partes contratos de compra e venda entabulados, bem como de 

seu descumprimento por parte da autora, ensejando a negativação de seu 

nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, de rigor era mesmo a 

improcedência da presente ação indenizatória, ajuizada com a premissa 

de que não havia contratação entre as partes. Assim, alterando a autora a 

verdade dos fatos e pretextando a obtenção de vantagem indevida, 

pertinente a sua condenação por litigância de má-fé, sendo de rigor o não 

provimento do recurso, mantida sua condenação.” (TJ-SP - APL: 

00368965920118260001 SP 0036896-59.2011.8.26.0001, Relator: Paulo 

Ayrosa, Data de Julgamento: 15/12/2015, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/12/2015) Forte nessas razões, tenho que a 

requerente deve ser condenada em litigância de má-fé processual, nos 

termos do art. 81 do CPC. Com estas considerações e fundamentos, julgo 

improcedentes os pedidos iniciais da presente ação proposta por 

Andriellen Batista de Lima em desfavor de Claro S.A. ambos qualificados 

nos autos e em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC. Ainda, CONDENO o requerente nas penas da litigância de má-fé, 

fixando-lhe multa no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa 

(art. 81, CPC). Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno a 

autora, com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, no pagamento 

de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da 

justiça gratuita. Transitado em julgado, determino sejam os autos remetidos 

ao arquivo, mediante as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se e Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004192-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

ANDRIELLEN BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004192-77.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

ANDRIELLEN BATISTA DE LIMA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. 

Adriellen Batista de Lima propôs ação declaratória de inexistência de 

débito com pedido de indenização por dano moral, em face de Claro S/A, 

aduzindo, em síntese, que contratou com a requerida um plano de linha 

móvel celular pós-pago e troca de aparelho no valor de R$ 985,10 

(novecentos e oitenta e cinco reais e dez centavos), sendo que restou 

acordado que a requerida encaminharia para o seu endereço o aparelho 

celular ofertado. Aduz que o aparelho celular nunca foi encaminhado para 

o seu endereço, bem como ressalta que não utilizou o serviço contratado, 

porém para a sua surpresa o seu nome foi inserido no banco de dados 

dos órgãos de proteção ao crédito por uma dívida vencida em 19/07/2013 

no valor de R$ 985,10 (novecentos e oitenta e cinco reais e dez 

centavos), referente ao contrato nº 9790030361. Dessa forma, requerer 

que seja reconhecida a falha na prestação do serviço em virtude da não 

entrega do aparelho celular com a consequente declaração de 

inexistência do débito questionado. Ainda, pugnou pela condenação da 

requerida ao pagamento de uma indenização pelo dano moral suportado 

no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Audiência de conciliação 

realizada conforme termo de id. 9053473. A requerida apresentou 

contestação no id. 9066566, alegando preliminarmente a inépcia da inicial e 

impugnou os benefícios da justiça gratuita deferida a autora. No mérito, 

afirma que a autora firmou o contrato nº 979030361 em 05/06/2013, sendo 

então habilitado os terminais telefônico nº (65) 99661-6711, (65) 

9284-8021 provisório quanto a portabilidade e (65) 9230-4147 linha 

dependente. Aduz que houve a utilização dos serviços pela autora e em 

razão da sua inadimplência houve a negativação de seu nome no 

exercício regular de um direito. Ainda, ressalta ser a autora devedora 

contumaz, que os fatos descritos não passam de meros aborrecimentos e 

a impossibilidade inversão do ônus da prova. Ao final, requereu a 

improcedência do pedido inicial. Impugnação à contestação foi 

apresentada pela requerente no id. 9079962. Em seguida os autos foi 

encaminhado para este juízo em virtude da conexão entre esta demanda e 

os autos nº 1004191-92.2017.8.11.0002. Após, os autos vieram 

conclusos para deliberação. É o relato. Fundamento e decido. Passo ao 

julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por 

entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Da impugnação a justiça 

gratuita A requerida contesta a concessão do benefício da justiça gratuita 

à autora, alegando que ela não comprovou a sua hipossuficiência 

financeira, razão pela qual pugnou pela descaracterizado o benefício 

concedido. Com efeito, entendo que desmerece acolhimento o pedido 
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elaborado para revogar a concessão do benefício de gratuidade judiciária, 

à vista de que o ônus da prova quanto a capacidade financeira da autora 

recai sobre a requerida, a qual não se desincumbiu de tal mister. Deste 

modo, não merece prosperar a pretensão da requerida, até porque ela se 

limitou a apresentar alegações genéricas e desamparadas de quaisquer 

provas. A esse propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA 

GRATUITA - PESSOA NATURAL - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. 1. O requerimento 

de justiça gratuita pode ser formulado a qualquer tempo ou grau de 

jurisdição e o seu deferimento, nos termos da Lei 1.060/50, ocorre 

mediante simples declaração de pobreza do requerente, pessoa natural. 2. 

A parte contrária poderá requerer a revogação dos benefícios de 

assistência, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos 

requisitos essenciais à sua concessão. Em não havendo contraprova 

deve prevalecer”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0241.13.002705-5/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/01/0016, publicação da súmula em 

04/02/2016) Portanto, sem maiores delongas, afasto essa questão prévia 

e mantenho, por ora, os benefícios da justiça gratuita concedida à autora. 

Da inépcia da inicial Alega a requerida a inépcia da petição inicial, sob o 

argumento de que o comprovante de endereço juntado nos autos não é 

válido, pois não consta a autora como titular no referido documento. 

Assim, afirma que autora não cumpre um dos requisitos formais exigidos 

em lei, pois a petição inicial deve ser instruída por documentos 

indispensáveis, razão pela qual requerer a intimação da autora para juntar 

um documento válido a comprovar a sua residência nesta comarca, sob 

pena de indeferimento da inicial. Desde logo, vejo que a preliminar não 

prospera, uma vez que o Código de Processo Civil fixou no artigo 330, § 

1º, os motivos que tornam a petição inicial inepta, quais sejam: falta de 

pedido ou causa de pedir; lógica entre os fatos e conclusão e 

compatibilidade entre os pedidos. Pois bem, a análise do processo revela 

que a petição inicial está material e formalmente constituída não infringindo 

nenhuma das regras expostas, tanto que possibilitou a realização da 

defesa do requerido sem maiores empecilhos. Ademais, observo que a 

petição inicial está material e formalmente constituída não infringindo 

nenhuma das regras expostas, sendo certo que o comprovante juntado no 

id. 8015865 constitui-se em documento hábil à propositura da ação, não 

consistindo em impeditivo para o prosseguimento da lide. Outrossim, o 

comprovante de residência não é documento indispensável à propositura 

da ação, conforme jurisprudência: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

– CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA EM NOME DE TERCEIROS - 

IRRELEVANCIA ANTE OUTRAS PROVAS DOS AUTOS – LEGITIMIDADE DO 

USUARIO - DAQUELE QUE SOFREU O SUPOSTO DANO -COBRANÇA 

INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – 

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA -RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1 - Não é indispensável que o comprovante de endereço 

esteja registrado em nome do autor para que este exerça o direito de 

ingressar com a ação. É parte legitima aquele que, efetivamente sofreu o 

dano, o locatário ou terceiro que habita o imóvel, independente de tal 

formalidade, sobretudo quando outros documentos existentes nos autos 

comprova esta situação e, quando do recebimento da inicial, o magistrado 

foi omisso em atentar a norma prescrita pelo artigo 284 do CPC.2- 

Demonstrada a inexistência de negócio jurídico entre os litigantes, bem 

como a negligência e culpa da empresa de telefonia, por inscrição nos 

bancos de proteção ao crédito decorrente de cobrança indevida, 

configura-se dano moral. 3 - Cabe ao causador do dano demonstrar ou 

comprovar a existência de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da autora/apelada, o que não ocorreu. 4- A fixação do valor da 

indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do 

ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do 

possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na 

intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa. Mantem-se o 

valor.” (TJMT - Ap 39516/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, 

Publicado no DJE 25/05/2017) Deste modo, considerando ser 

desnecessária a juntada de comprovante de residência em nome da 

autora, rejeito a indigitada preliminar Do mérito A ação foi ajuizada com 

base em inscrição do nome da requerente no rol de inadimplentes dos 

órgãos de proteção ao crédito feito pela requerida em razão de débito no 

importe de R$ 985,10 (novecentos e oitenta e cinco reais e dez centavos), 

referente ao contrato nº 9790030361. Aduz a autora a inexigibilidade da 

dívida, tendo em vista que teria contratado o serviço na modalidade 

pós-paga juntamente com a aquisição de um aparelho celular que seria 

enviado a sua residência, porém o referido aparelho nunca lhe fora 

enviado e, portanto não houve a utilização dos serviços cobrados. Pois 

bem, analisando os autos, verifico que a razão está com a requerente, 

uma vez que não ficou devidamente comprovada a existência de débito 

em nome da parte autora. Isso porque, instaurado o contraditório com a 

citação da requerida, ela descurou de trazer aos autos o suposto contrato 

celebrado entre as partes, bem como deixou de comprovar a inadimplência 

por parte da autora referente ao débito questionado na inicial. Outrossim, 

as telas colacionadas na contestação não comprovam a existência de 

débito pendente entre as partes, visto que produzidos unilateralmente. A 

esse propósito: “INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A 

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS (INTELIGÊNCIA DO ART. 6º INC. VIII DO 

CDC). Reclamada que não apresentou qualquer documento assinado pela 

reclamante, nem cópia da gravação das ligações que pudessem 

demonstrar sua anuência na contratação dos serviços cobrados. Além 

disso, também não demonstrou a licitude da tarifa na fatura da reclamante. 

Ressalte-se que as telas de computador anexadas ao processo não 

servem como prova, podendo ser alteradas unilateralmente, ao talante da 

companhia (...).” (TJ-PR - RI: 000037061201281601550 PR 

0000370-61.2012.8.16.0155/0 (Acórdão), Relator: Fernando Swain 

Ganem, Data de Julgamento: 10/02/2015, 1Âª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 20/02/2015). Portanto, sem a prova dos fatos, as alegações 

da requerida se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em vista que a 

mesma desatendeu à regra do art. 373, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973. Ademais, no 

Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, 

significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar 

as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras. 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo 

Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, 

distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a 

provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato 

constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As 

partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A 

atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira 

fixa pela nossa legislação”. Diante disso, é de ser declarada a inexistência 

do débito, no importe de R$ 985,10 (novecentos e oitenta e cinco reais e 

dez centavos), referente ao contrato nº 9790030361, excluindo-se, 

definitivamente, a restrição creditícia. No que tange aos danos morais, tal 

pedido está consubstanciado na negativação do Cadastro de Pessoas 

Físicas – CPF – da parte autora no rol de devedores em virtude de débito 

inexistente. Das provas coligidas, verifico a existência de outras 

negativações pré-existentes à negativação aqui questionada em nome da 

parte autora, conforme se observa do extrato juntado pela parte autora no 

Id. 8015878, promovida pela Lojas Avenidas no importe de R$ 226,60 

(duzentos e vinte e seis reais e sessenta centavos), referente ao contrato 

nº. 750120, com data de inclusão em 09/04/2015, sendo que este débito 

não foi objeto de questionamento da parte autora. Ainda, nesta data nos 

autos associado nº 1004191-92.2017.8.11.0002 reconheci a validade do 

débito cobrado pela requerida relativo ao contrato nº 0948460106, no 

valor de R$ 56,69 (cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos), 

com data de inclusão em 27/07/2015. Dessa forma, a guisa deste cenário, 

entendo que a situação aqui tratada não é capaz de gerar danos efetivos 

à imagem da parte autora que, como dito, possuía outras anotações 

registrada no SCPC e, portanto, insuscetível de ser moralmente 

indenizada. A propósito do tema, vale a pena destacar o seguinte julgado: 

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - SERASA - 

MANUTENÇÃO INDEVIDA - PERMANÊNCIA NO CADASTRO ORIUNDA DE 

OUTROS DÉBITOS ALÉM DOS JÁ QUITADOS - DEVEDOR CONTUMAZ - 

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA. Não 

caracteriza dano moral a manutenção indevida no cadastro da Serasa 

daquele que já figurava no referido rol por outras questões de 

inadimplência. RECURSO PROVIDO". (Apelação Cível n. 00.008727-0, de 

Piçarras, Relator: Des. Mazoni Ferreira.) Como último argumento, imperioso 

registrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça pôs fim a discussão 

que permeava os danos morais em questões similares a esta, ao 

uniformizar entendimento que era discrepante entre a segunda e quarta 
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câmaras, de modo que passou a entender, assim como este Juízo, que 

outras anotações negativas no rol de devedores em nome do postulante 

afasta o sobredito pedido indenizatório. Confira: “Importante assinalar que 

consta do v. acórdão o substrato fático em que constatada a 

irregularidade, afirmada a ausência de comunicação. Partindo dessa 

premissa, a negativação no banco de dados deve ser comunicada à 

inscrita, o que não ocorreu. Contudo, o que impressiona é que o autor não 

questionou a existência das dívidas, conforme assevera o acórdão. 

Senão bastasse, o acórdão recorrido reconhece a existência de outras 

anotações, algumas com notificações prévia, e outras sem, objeto do 

pedido (fls. 88v/89), litteris: "A declaração da folha 07, datada de 

21/09/2006, dá conta de que o autor tem seu nome inscrito no SERASA 

pelos seguinte motivos ou dívidas: - registro de 15 (quinze) cheques 

emitidos sem provisão de fundos junto ao Banco do Brasil S/A; - 01 (uma) 

pendência financeira com a Brasil Telecom, datada de 09/09/2003, no 

valor de R$ 558,41; - registro de 04 (quatro) protestos no Cartório de 

Sarandi; Pois bem. Neste contexto, muito embora não tenha a ré 

comprovado a comunicação do autor previamente à inscrição em algumas 

anotações, entendo que é inaceitável aceitar que tenha havido surpresa, 

pela parte autora, diante do extenso histórico referente a sua pessoa 

constante naquele banco de dados. Propositadamente repetindo, a parte 

autora possui, somados os cadastros, 20 (vinte) anotações em seu nome. 

Diante disso, tenho que não é possível falar em surpresa pelo 

cadastramento". (RECURSO ESPECIAL Nº 1.031.991 - RS 

(2008/0031020-0) Pelo exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos 

iniciais apenas para declarar a inexistência do débito de R$ 985,10 

(novecentos e oitenta e cinco reais e dez centavos), referente ao contrato 

nº 9790030361, aqui questionado, de Adriellen Batista de Lima para com a 

requerida Claro S/A, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao 

pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, 

fixados estes no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), atento à natureza 

da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à 

combatividade dos patronos (CPC – §. 8, do art. 85 c/c o art. 86), 

salientando que em relação a autora, fica sobrestada a sua exigibilidade, 

pois é beneficiária da justiça gratuita. 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. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002123-09.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002123-09.2016.8.11.0002. Vistos, etc. 

Vera Lúcia de Almeida propôs ação ordinária de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório DPVAT em desfavor Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT, alegando que em 12/07/2016 foi vítima de acidente com 

veículo, o que resultou em sua invalidez permanente em virtude do 

acidente envolvendo veículo automotor. Assim, requer a procedência da 

ação para que a requerida seja condenada ao pagamento do integral do 

prêmio do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), em razão da sua incapacidade permanente. A inicial foi 

instruída com os documentos de Ids. 1966059 a 1966084. Audiência de 

conciliação realizada conforme termo de Id. 4598192. Em seguida, foi 

decretada a revelia da requerida e determinada a juntada da avaliação 

médica (Id. 10096873). No Id. 10298276 aportou aos autos a avaliação 

médica, sobre a qual as partes se manifestaram nos Ids. 10300280 e 

10328667. Determinada a juntada de requerimento administrativo no Id. 

10394850, a parte autora se manifestou no Id. 10544756. Diante da 

arguição da parte requerida de que a autora já teria recebido indenização 

referente à lesão permanentes do seu membro superior esquerdo, esta foi 

instada a se manifestar no Id. 10741018, aportando petição aos autos no 

Id. 10783966. Após foi determinado à parte requerida que juntasse aos 

autos o processo onde a autora supostamente teria recebido indenização, 

conforme Id. 11893016, a qual se manifestou no Id. 12285644 aduzindo 

que houve um equívoco quanto a referida informação. Por fim, a autora 

pugnou pelo prosseguimento da lide (Id. 14803269). Os autos vieram 

conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Primeiramente, verifica-se 

dos autos que apesar de devidamente citada, a seguradora requerida não 

apresentou contestação, sendo então decretada a sua revelia. Pois bem. 

Esclarece o artigo 373, do Código de Processo Civil, que o ônus da prova 

incumbe: “I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor”. Nesse ensejo, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e 

Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem: “o art. 373, 

caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da 

alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que 

concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a 

alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado 

pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme 

nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada 

de maneira fixa pela nossa legislação”. Logo, ao demandante, é 

necessária apresentação da prova pertinente às alegações, e ao 

requerido os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor. Ressalta-se que o caso em questão não trata de fato notório, que 

dispensa prova para que seja aceito como verdadeiro. Por força da 

revelia, incumbe-se exclusivamente a este juízo avaliar se os fatos 

narrados nos autos condizem às consequências jurídicas descritas e 

pretendidas pela parte requerente, analisando a viabilidade do direito 

deduzido e o conjunto probatório constante, porquanto a presunção de 

veracidade é relativa, podendo sucumbir diante de outras circunstâncias 

dos autos. No caso concreto, saliento que o seguro DPVAT foi criado por 

meio da Lei 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos automotores, 

pois visa garantir que as vítimas de acidente de trânsito sejam 

indenizadas. A lei traz ainda as situações em que é cabível a indenização: 

a morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. A autora alega 

inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter sofrido 

acidente com veículo automotor, que resultou em sequela permanente. A 

requerida, por sua vez, quedou-se silente na oportunidade em que lhe 

competia manifestar nos autos. Dito isto, temos que, para o caso dos 

autos necessário para a concessão do seguro DPVAT, os seguintes 

requisitos: a) a existência de invalidez permanente, total ou parcial b) 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa. A autora comprovou a existência de invalidez parcial 

permanente relativo a função do punho esquerdo em 75%, conforme se 

observa da avaliação médica de Id. 10298276, bem como comprovou 

também o acidente de trânsito sofrido por meio dos documentos de Id. 

1966084. Ora, é sabido que para os casos de cobertura do Seguro 

DPVAT, quando a invalidez do beneficiário for parcial, a mesma deverá 

ser quantificada de acordo com o grau da lesão (percentual da invalidez), 

a teor da Súmula nº. 474, do colendo Superior Tribunal de Justiça in 

verbis: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.” A 

corroborar, colaciono o seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO 

DEVE CONDIZER AO GRAU DE INVALIDEZ APRESENTADO. SENTENÇA 

REFORMADA. Trata-se de ação de cobrança em que a parte autora 

objetiva receber indenização securitária decorrente de acidente de 

trânsito a título de seguro obrigatório DPVAT por invalidez, julgada 

procedente na origem. A partir da edição da Súmula nº 474 do egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer discussão a respeito da 

imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter permanente 

para a apuração do valor devido a título de DPVAT nos casos de invalidez 

permanente, assim como da utilização da tabela constituída pela Lei nº 

11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos acidentes ocorridos antes de 

sua vigência. De acordo com a redação do artigo 3º da Lei nº 6.194/1974, 

a indenização securitária é devida quando da existência de invalidez 

permanente, com observância das alterações trazidas pela Lei nº 

11.482/2007. Assim, o valor das indenizações em caso de invalidez 

permanente varia conforme o caso, utilizando-se a tabela modificada pela 

Lei nº 11.945/2009. "In casu", considerando a tabela SUSEP/DPAVT 
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prevista na Lei nº 11.945/2009, bem como a perícia médica realizada e o 

grau de invalidez apresentado, a indenização devida à autora deve ser 

calculada no percentual de 38% de 70%, de modo que, o valor devido é de 

R$ 3.591,00 (...), devendo ser corrigido com base na variação do IGP-M, a 

partir da data do sinistro (17/07/2007) e juros legais a contar da citação. 

Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJRS, Apelação Cível Nº 

70051079499, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Niwton Carpes da Silva, Julgado em 24/10/2013.). “APELAÇÃO CÍVEL - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO.PRETENSÃO EM RECEBER 

R$ 13.500,00, INDEPENDENTE DO GRAU DE INVALIDEZ - IMPOSSIBILIDADE 

- PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FEITO DE ACORDO COM 

O GRAU DE INVALIDEZ AFERIDO - APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 340 DE 29/12/2006, CONVERTIDA, NA LEI 11.482 QUE ENTROU EM 

VIGOR EM 31/05/2007- AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE 

O GRAU DE INVALIDEZ - SUM/STJ 474. A Medida Provisória nº 340/2006, 

convertida na Lei 11.482/2007, indica que a indenização do seguro 

obrigatório por invalidez permanente, varia pelo grau de invalidez, 

observado constar da letra 2 da lei - em "até" 13.500,00. Permitindo-se 

concluir desta forma, que o valor da cobertura, nos casos de invalidez 

permanente, varia conforme o grau de incapacidade da vítima. Cite-se 

Súmula do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez". (Súmula 474).APELAÇÃO 

DESPROVIDA” (TJ-PR 8488860 PR 848886-0 (Acórdão), Relator: Arquelau 

Araujo Ribas, Data de Julgamento: 13/09/2012, 10ª Câmara Cível, ) Deste 

modo, uma vez que ficou provada a debilidade de forma permanente da 

requerente em razão de um acidente de trânsito, bem como restou 

quantificado o grau da lesão pela pericia realizada na autora durante a 

instrução do feito, tenho que a requerente faz jus à indenização pleiteada. 

No que tange ao quantum, a lei estabelece indenização em até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso dos autos, em que a 

requerente teve afetado de forma definitiva as funções do seu punho 

esquerdo em 75%, a lei estabelece o pagamento de até 25% do valor total 

da indenização para os casos em que ocorre perda completa da 

mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar. Dessa 

forma, reputo razoável a fixação de 75% de 25% do valor total da 

cobertura, já que a lesão da autora foi quantificada em 75%, o que 

redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 2.531,25 (dois 

mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Ressalto que 

é aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor previsto no 

artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da Medida Provisória 

nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor máximo da 

indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de 

gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. 

A constitucionalidade de referidos normativos vem sendo reconhecida 

pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 

451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR 

SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora demandada é parte legítima para 

figurar no pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder 

pelo pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da 

Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo 

da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo 

indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros 

ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no 

Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei 

11.945 de 4 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores 

referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação 

de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação 

da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença 

entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual 

previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou 

aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que 

permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do 

capital segurado, ou documentação apta a infirmar o percentual de 

invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do 

pedido formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar 

e, no mérito, dado provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do 

recurso adesivo da parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente 

procedente o pedido inicial para condenar a requerida Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. ao pagamento do valor de R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

em favor da parte autora 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 12/07/2016 (Id. 1966084), devendo ainda ser acrescido 

de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, 

Súmula 426). Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino 

que se aguarde a manifestação da parte vencedora no prazo de quinze 

(15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001150-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO GOMES AMADO (AUTOR(A))

MAURICIO GOMES AMADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001150-20.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

MAURICIO GOMES AMADO RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. 

Maurício Gomes Amado promove ação declaratória de inexistência de 

débito c/c pedido de indenização por restrição ao crédito e danos morais 

c/c antecipação de “tutela inaudita altera pars” em face de Banco do 

Brasil, sustentando, em síntese que ao requisitar um financiamento na 

Caixa Econômica Federal, foi informado pelo atendente que não seria 

possível, devido seu nome constar no cadastro de inadimplentes do SPC e 

SERASA por suposta dívida no importe de R$ 3.481,41 (três mil 

quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e um centavos) referente à 

concessão de limite de crédito à empresa Calhas União Comércio e 

Prestação de Serviços Ltda., da qual não faz mais parte do quadro 

societário desde 17/06/2016. Narra, ainda, que enquanto permaneceu na 

sociedade nunca exerceu nenhuma função administrativa na empresa, 

tampouco figurou como avalista ou fiador na transação objeto da 

negativação do seu nome, razão pela qual requer a concessão de tutela 

antecipada para a exclusão do nome do seu nome do Serviço de Proteção 

ao Crédito – SPC e SERASA, bem como seja declarada o inexistência do 

débito e a condenação da requerida a indenização por danos morais na 

quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Com a inicial vieram os 

documentos acostados nos ids. 4907877 a 4908360. Inicialmente o 

processo foi distribuído ao Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário 

desta Comarca que declinou da sua competência a uma das Varas Cíveis 

desta Comarca (id. 4934689). O processo foi distribuído para este juízo 

que na decisão de id. 4968082 deferiu o pedido liminar de exclusão do 

nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito. Designada audiência de 

conciliação, esta restou infrutífera (id. 6840369). O requerido apresentou 

contestação no id. 6831633, que veio instruída com os documentos 

acostados nos ids. 6831634 a 6831641, aduzindo preliminar de inépcia da 

inicial. No mérito sustentou a legalidade do procedimento adotado, sob o 

argumento de que o autor é coobrigado no contrato nº 713901391 firmado 

pela empresa Calhas União Comércio e Prestação de Serviços Ltda. ME, 

tendo em vista que figura como fiador no referido pacto, razão pela qual 

não há que se falar em declaração de inexigibilidade do débito. Assevera, 

ainda, que não há comprovação do alegado dano moral suportado e se 

insurgiu em face da pretensão indenizatória, requerendo, ao final, a 

improcedência dos pedidos iniciais. O autor apresentou impugnação à 

contestação no id. 7355837. Na decisão saneadora de id. 10818396 a 

preliminar arguida em contestação foi afastada e determinada a realização 
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de perícia grafotécnica. Em seguida a parte autora manifestou o 

reconhecimento de sua assinatura no Contrato para Descontos de Títulos 

juntado no id. 6831638, porém alegou não reconhecer a validade do 

contrato (id. 11516412). No id. 14071438 foi aplicada multa em desfavor 

do autor por não ter realizado o recolhimento do valor remanescente dos 

honorários periciais. O autor no id. 14323306 interpôs embargos de 

declaração. Após, os autos vieram conclusos para deliberação. É o relato. 

Fundamento e decido. Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro 

no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo encontra-se 

pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras 

provas além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato 

encontra-se satisfatoriamente corroborada por documentos. Dos 

embargos de declaração Cuida-se de embargos de declaração opostos 

pela parte autora (id. 14323306), alegando, em síntese, que houve 

omissão na decisão prolatada nos autos no id. 14071438, na medida em 

que aplicou multa no patamar de 10% sobre o valor da causa em seu 

desfavor em virtude de não ter realizado o depósito do valor 

remanescente dos honorários periciais, porém não houve pronunciamento 

deste juízo a respeito da petição de id. 11516412 na qual o autor 

reconheceu a autenticidade da assinatura no contrato que seria submetido 

a prova pericial. Pois bem, conheço dos embargos, em vista dos requisitos 

legais para a sua admissibilidade e exame (CPC – art. 1.022) e verifico, 

desde já, a omissão apontada, pois, de fato, não foi analisada o conteúdo 

da petição juntada no id. 11516412 ao proferir a decisão objurgada. 

Assim, à vista de estarem presentes os pressupostos processuais 

exigidos na lei de regência, no tocante a omissão acima apontada, acolho 

os embargos de declaração opostos pelo embargante, razão pela qual 

revogo a decisão de id. 14071438 e diante da desnecessidade de 

realização da prova pericial determinada nos autos passo a análise do 

mérito da lide. Do mérito Da declaração de inexistência do débito Aduz o 

autor que o seu nome foi incluído no banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito indevidamente pelo requerido pela dívida no importe de 

R$ 3.481,41 (três mil quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e um 

centavos) referente à concessão de limite de crédito à empresa Calhas 

União Comércio e Prestação de Serviços Ltda., da qual não faz mais parte 

do quadro societário desde 17/06/2016. Ainda, ressalta que nunca 

assinou nenhum documento que concedesse qualquer crédito a referida 

empresa, razão pela qual requer a declaração de inexigibilidade do débito 

questionado, com a consequente condenação do banco requerido a 

ressarcir os danos morais sofridos no valor de 30.000,00 (trinta mil reais). 

Alinhavado nos fatos acima e confrontando-os com os documentos 

constantes dos autos, verifico que a improcedência dos pedidos iniciais é 

medida que se impõe. Isso porque, inicialmente o autor afirmou nunca ter 

assinado qualquer documento que concedesse crédito a empresa Calhas 

União Comércio e Prestação de Serviços Ltda., porém após a formação do 

contraditório com o aporte do Contrato para Descontos de Títulos juntado 

no id. 6831638, este reconheceu a autenticidade da sua assinatura 

lançada no contrato, conforme se observa do teor da petição de id. 

11516412. Soma-se a isso o fato de que o autor figura no contrato como 

fiador da empresa Calhas União Comércio e Prestação de Serviços Ltda., 

ou seja, assumiu solidariamente a responsabilidade pelo cumprimento do 

contrato firmado entre a referida empresa e o banco requerido. Ademais, 

o autor carreou aos autos comprovante de que se retirou da empresa 

Calhas União Comércio e Prestação de Serviços Ltda. em 17/06/2016, 

conforme alteração contratual (id. 4908253), ao passo que o crédito objeto 

da negativação foi fornecido à empresa Calhas União Comércio e 

Prestação de Serviços Ltda. também em 17/06/2016, por meio do Contrato 

para Descontos de Títulos juntado no id. 6831638. Portanto, o autor ainda 

encontrava-se responsável pela dívida contraída pela sociedade 

empresarial pelo período de até 02 (dois) anos após averbação da sua 

retirada do quadro societário, a teor art. 1.003, parágrafo único do Código 

Civil. Dessa forma, considerando que o autor figura no contrato celebrado 

entre a empresa Calhas União Comércio e Prestação de Serviços Ltda. e o 

requerido na condição de fiador, tenho que o banco requerido ao 

inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, o fez no 

exercício regular de um direito, uma vez que o autor responde 

solidariamente pelos débitos contraídos. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO - SÓCIO FIADOR 

- RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM - NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME. 

CONDUTA LÍCITA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA 

MANTIDA. 1) Tendo sido comprovado que o autor figurou como fiador no 

contrato que ensejou o débito, não há que se falar em negativação 

indevida, mormente considerando que a exclusão do quadro societário 

não tem o condão de eximir o sócio retirante das obrigações assumidas na 

condição de fiador. 2) É válida a cláusula que estabelece a prorrogação 

automática da fiança em contratos bancários, se com ela assentiu o fiador 

no momento da pactuação. 3) Havendo expressa renúncia do fiador ao 

benefício de ordem, fica configurada sua responsabilidade solidária pelos 

débitos oriundos do contrato.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0317.14.004330-6/003, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/0016, publicação da súmula em 

25/08/2016) "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

INDENIZATÓRIA - INCLUSÃO DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO - EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS - DESATENDIMENTO 

DA ORDEM JUDICIAL - REGRA DE PRESUNÇÃO DO ART. 359, CPC/1973 - 

APLICABILIDADE - SÓCIO FIADOR EM CONTRATO BANCÁRIO - RETIRADA 

DO QUADRO SOCIETÁRIO - IRRELEVÂNCIA - PRORROGAÇÃO DA 

GARANTIA - ANUÊNCIA E POSSIBILIDADE - EXONERAÇÃO DA FIANÇA - 

AUSÊNCIA - ATO DE APONTAMENTO - CONDUTA LÍCITA - 

CARACTERIZAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO. Ao autor 

da ação incumbe fazer prova acerca dos fatos alegados como 

fundamento do invocado direito, e ao réu, a prova da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito. Desatendida, por um 

litigante, a ordem judicial de exibição de documentos, de ser aplicada, 

quando cabível, a penalidade prevista no art. 359 do CPC/1973, 

admitindo-se como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a 

parte adversária pretendia provar, se do contexto apresentado for 

possível tal conclusão. Para a configuração da responsabilidade civil, é 

imprescindível a demonstração do ato ilícito, do dano efetivo e do nexo de 

causalidade entre tais elementos. Não basta a simples retirada do 

sócio-fiador da sociedade, ou a simples alteração do quadro societário, 

para que o garante se desonere da fiança prestada anteriormente. É 

válida a cláusula de prorrogação automática da fiança em contratos 

bancários, se com ela assentiu o fiador no momento da pactuação. A 

regra prevista no art. 835 do Código Civil vincula a exoneração do 

ex-sócio fiador à prévia notificação do credor, a partir do que o garantidor 

fica obrigado durante sessenta dias, após os quais se desobriga. 

Comprovada a existência do débito que motivou a inscrição do nome do 

consumidor em cadastro de proteção ao crédito, e, via de consequência, o 

exercício regular de direito pela instituição financeira, disposto no artigo 

188, I do Código Civil, não há que se falar em configuração de 

responsabilidade civil ou em dever de indenizar danos morais." (TJMG. 

Apelação Cível n. 1.0390.11.004921-5/006, Rel. Des. Leite Praça, julg. em 

23/06/2016) “AÇÃO ORDINÁRIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AVALISTA EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA ACERCA DO INADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AVALISTA QUE É, POIS, UM DIREITO DO 

CREDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR A RESPEITO DA 

REGULARIDADE OU NÃO DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA 

INSCRIÇÃO. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME”. (TJMT - 

Apelação Cível Nº 70068932516, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 

10/08/2016). Outrossim, considerando que o requerido agiu no exercício 

regular de um direito, fato este que não é caracterizado como ato ilícito, 

nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não há que se falar em dever de 

indenizar, uma vez que não foi cometido o ato ilícito necessário a 

imputar-lhe a referida obrigação. A esse respeito: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TELEFONIA MÓVEL - SUSPENSÃO DOS 

SERVIÇOS SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO - NÃO 

PAGAMENTO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ENVIO DA FATURA PARA 

DÉBITO EM CONTA CORRENTE - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - 

DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. A responsabilidade civil 

está condicionada à presença simultânea do dano, da conduta ilícita e do 

nexo de causalidade. A ausência de um desses requisitos essenciais 

afasta o dever de indenizar. Comprovada a inadimplência, a suspensão 

dos serviços pela empresa de telefonia caracteriza exercício regular de 

direito.” (TJMT - Ap, 38756/2009, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 03/08/2009, Data 

da publicação no DJE 07/08/2009). Portanto, o pedido de ressarcimento 

pelos alegados danos extrapatrimonial não possui respaldo legal, uma vez 

que inexiste nesta hipótese o preenchimento de certos requisitos, tal como 

conduta ilícita, dano e nexo de causalidade que, sabidamente, não se 

encontram presentes na hipótese em apreço. Logo, se as provas dos 
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autos demonstram a ausência de conduta ilícita do requerido e não 

comprovam os alegados danos sofridos, é imperioso o julgamento 

improcedente do pedido. A propósito, veja o entendimento proferido no 

julgado que se segue: “Para que se imponha o dever de indenizar, faz-se 

necessária a configuração dos requisitos ensejadores da 

responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano. A ausência de qualquer um desses 

requisitos configura, como conseqüência lógica e jurídica, a improcedência 

da pretensão inicial.”[1] Assim, ausentes os pressupostos autorizadores 

da responsabilidade civil aliada ao fato de que a dívida está lastreada em 

negócio jurídico que contou com a participação do autor, tenho que a sua 

súplica não merece guarida, sobretudo no tocante a pretensa declaração 

de inexistência de dívida, pois restou demonstrado a origem da dívida e a 

sua existência. Da litigância de má-fé Diante de tudo que fora exposto, 

restou evidente que o autor se utilizou de má-fé processual, uma vez que 

afirmou em sua inicial nunca ter assinado nenhum documento que 

concedesse qualquer crédito a empresa Calhas União comércio e 

Prestação de Serviços Ltda., quando na verdade tinha pleno 

conhecimento da existência de um Contrato de empréstimo realizado pela 

referida empresa na qual participou como fiador do negócio jurídico, sendo 

que a obrigação assumida não foi adimplida a tempo e modo, dando ensejo 

a negativação do seu nome. Agindo assim, caracterizada está a incidência 

da conduta inserta no inciso II do artigo 80 do Código de Processo Civil, ou 

seja, a alteração da verdade dos fatos, sendo o quanto basta para 

condenar o autor por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 da lei 

processual civil. Nestes termos caminha a jurisprudência: “COMPRA E 

VENDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – 

IMPERTINÊNCIA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO 

DE QUE NÃO CONTRATOU COM A RÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

CARACTERIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Tendo sido comprovado, 

ao contrário do que alegou a autora, que havia entre as partes contratos 

de compra e venda entabulados, bem como de seu descumprimento por 

parte da autora, ensejando a negativação de seu nome junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, de rigor era mesmo a improcedência da presente 

ação indenizatória, ajuizada com a premissa de que não havia contratação 

entre as partes. Assim, alterando a autora a verdade dos fatos e 

pretextando a obtenção de vantagem indevida, pertinente a sua 

condenação por litigância de má-fé, sendo de rigor o não provimento do 

recurso ,  mant ida  sua  condenação . ”  (TJ -SP -  APL : 

00368965920118260001 SP 0036896-59.2011.8.26.0001, Relator: Paulo 

Ayrosa, Data de Julgamento: 15/12/2015, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/12/2015) Forte nessas razões, tenho que o 

requerente deve ser condenado em litigância de má-fé processual, nos 

termos do art. 81 do CPC. Com estas considerações e fundamentos, julgo 

improcedentes os pedidos iniciais da presente ação proposta por Marício 

Gomes Amado em desfavor de Banco do Brasil S.A. ambos qualificados 

nos autos e em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC. Ainda, CONDENO o requerente nas penas da litigância de má-fé, 

fixando-lhe multa no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa 

(art. 81, CPC). Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno a 

autora, com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, no pagamento 

de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). Outrossim, por consequência, revogo a liminar deferida 

nos autos à id. 4968082, bem como determino seja oficiado aos órgãos de 

proteção ao crédito a fim de procedam novamente com a inscrição do 

nome do autor naqueles órgãos em relação ao débito de R$ 3.481,41 (três 

mil quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e um centavos), referente 

ao contrato nº 00000000000713901391, devendo ser encaminhada cópia 

desta sentença junto com ofício a ser expedido. Transitado em julgado, 

determino sejam os autos remetidos ao arquivo, mediante as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se e Intimem-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJMG – Apelação Cível n.° 

1.0699.07.070369-8/001 - Relator: Electra Benevides – Julgado em: 

16/04/2009.

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000312-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEK AZEVEDO MOURA FILHO (AUTOR(A))

LUIS CARLOS DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000312-43.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposto por 

Valdek Azevedo Moura Filho em face de Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT, todos qualificados nos autos. No Id. 14336826 a parte 

requerida afirmou existir litispendência entre a presente ação e os autos 

de n. 1001105-16.2017.8.11.0002 em trâmite perante a 4ª Vara Cível desta 

comarca. Em seguida, a parte autora afirmou ter pugnado pela desistência 

do feito naqueles autos, conforme Id. 14820280. Os autos vieram 

conclusos. É o necessário. Decido. Pois bem, analisando os autos, 

observo que tramitam duas (02) ações que guardam entre si identidade 

entre as partes, causa de pedir e pedido, sendo certo, ainda, que o 

presente feito é mais recente (distribuído em 19/01/2018) que o feito em 

trâmite nesta Comarca sob o n. 1001105-16.2017.8.11.0002, que foi 

distribuído em 17/02/2017. Nesse passo, os §§ 2.º e 3.º, do art. 337, do 

Código de Processo Civil definem o instituto da litispendência, que nada 

mais é do que a identidade entre os três (03) elementos da ação, quais 

sejam partes, causa de pedir e pedido, tal qual na hipótese versanda. 

Sendo assim, havendo identidade de partes, causa de pedir e pedido, ao 

passo que tanto naqueles autos como nesse a parte requerente pretende 

o recebimento do seguro DPVAT por acidente ocorrido em 20/08/2016, 

imperioso reconhecer a ocorrência da litispendência. Essa inteligência, 

aliás, encontra amparo no seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LEGISLAÇÃO 

APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO DPVAT – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

FACE AO RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA – PRETENSÃO DE 

REFORMA DA SENTENÇA COM O CONSEQUENTE PROSSEGUIMENTO DO 

FEITO – DESCABIMENTO – REPRODUÇÃO DE AÇÃO ANTERIORMENTE 

AJUIZADA – IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 337, § 2º, DO CPC/2015 – RECURSO 

DESPROVIDO. Constatada a identidade de partes, causa de pedir e 

pedido, entre a presente ação e outra anteriormente ajuizada, consoante 

previsão no art. 337, § 2º, do CPC/2015, a manutenção da decisão que 

reconheceu a ocorrência da litispendência se trata de medida imperativa.” 

(Ap 4215/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 

08/05/2017). Registro que o pedido de desistência formulado pela parte 

autora nos autos em trâmite perante a 4ª Vara Cível desta comarca ainda 

não foi analisado por aquele juízo, bem como não há concordância da 

parte requerida, que foi devidamente citada, de modo que não há como 

considerar-se a simples interposição de pedido de desistência como meio 

capaz de afastar a litispendência. Portanto, diante da ocorrência da 

litispendência, a extinção do feito é medida que se impõe. Posto isso, julgo 

extinta a presente sem resolução do mérito, na forma do inciso V, do art. 

485, do Código de Processo Civil. Condeno o requerente ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como aos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 

85, §8º do CPC, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica 

suspensa porquanto beneficiário da justiça gratuita. Transitada em julgado, 

deem-se baixas e arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004486-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR MARTELLO (AUTOR(A))

SAMIRA SAVIA FIUZA METELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANE BOANEZ DE ALMEIDA PRADO PAES (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004486-95.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Claudemir Martello ingressou com a presente ação de despejo com 

cobrança de aluguel e pedido de tutela antecipada em desfavor de Ariane 
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Boanez de Almeida Prado Paes. Determinada a emenda da inicial no Id. 

13501745, a parte autora manifestou nos Ids. 13658457 e 13668861. No 

Id. 13728214 a liminar foi indeferida. Em seguida, conforme diligência 

realizada pelo Sr. Oficial de Justiça nos Ids. 14230143 e 14472453 não foi 

possível proceder com a citação da requerida. Intimada para manifestar a 

respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça, o autor aportou pedido de 

desistência do feito (id. 14748967). Após, vieram-me os autos conclusos. 

É o relatório. Decido. O pedido de Id. 14748967 se trata de uma simples 

manifestação de desistência da lide. Pois bem. A parte requerida não foi 

citada, sendo desnecessária a sua anuência. Posto isto, homologo a 

desistência e extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 200, parágrafo único e art. 485, inciso VIII, do CPC. Custas pela parte 

autora cuja exigibilidade fica porquanto lhe defiro o benefício da justiça 

gratuita. Deixo de condená-lo ao pagamento de verba honorária à vista de 

insubsistir contenciosidade. Transitada em julgado, deem-se baixas e 

arquivem-se. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002160-36.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

UESLEI PEREIRA DOS REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002160-36.2016.8.11.0002. Vistos, etc. 

Ueslei Pereira dos Reis propôs ação de cobrança de seguro obrigatório 

DPVAT em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT, alegando que em 24/07/2016 foi vítima de acidente com veículo, o 

que resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer seja condenada 

a requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua 

incapacidade permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A inicial foi instruída com os documentos de id. 1971287 a 1971304. 

A audiência de conciliação restou infrutífera (id. 4599385), sendo que a 

requerida apresentou contestação (id. 3038412), alegando 

preliminarmente a ausência de pedido administrativo prévio, sucumbência 

autoral e ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo. No mérito aduz a ausência de comprovação 

do prêmio do seguro obrigatório relativo ao veículo envolvido no acidente 

de trânsito, bem como discorre acerca da insuficiência probatória do 

Boletim de Ocorrência e afirma inexistir provas quanto à alegada invalidez 

permanente e ressaltou que havendo condenação o pagamento da 

indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao final, ressalta 

que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação válida, 

correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A parte autora 

apresentou impugnação a contestação no id. 3662245. No id. 11643299 foi 

juntada a avaliação médica realizada na parte autora durante sessão de 

conciliação realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca, sendo que as partes manifestaram a seu 

respeito nos ids. 10231718 e 11645648. Determinada a juntada de 

requerimento administrativo no Id. 13069907, a parte autora se manifestou 

no Id. 13223386, a qual foi considerada insuficiente conforme Id. 

13737980, motivo pelo qual o autor colacionou aos autos os documentos 

de Id. 13223401. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. 

Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de 

seguro DPVAT proposta por Ueslei Pereira dos Reis em desfavor de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT. Da falta de interesse 

de agir Aduz a parte requerida ausência de interesse de agir, sob a 

alegação de que a parte autora não esgotou a via administrativa para 

pleitear o seguro. Com efeito, o entendimento adotado pelo Supremo 

Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que há 

necessidade de comprovação da formulação de requerimento 

administrativo como requisito essencial para o ingresso da demanda 

judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi comprovado pela 

parte autora, conforme Id. 13223401. Assim, certo que uma vez 

demonstrada à formulação de requerimento administrativo tem-se como 

preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de ação 

pela parte autora. Ademais, o Poder Judiciário, sempre que acionado, deve 

garantir às partes a prevalência do direito. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS 

TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO - 

EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA 

RECUSA AO PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO 

PEDIDO ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO Nº. 757 DO STF - INTERESSE 

DE AGIR CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO À INSTÂNCIA 

DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.A 

declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do 

CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser 

afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância 

ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica 

caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar que apresente 

prova da recusa administrativa da Seguradora que se mantém inerte, até 

porque o Plenário do STF já ressalvou "que a exigência de prévio 

requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas” (Informativo nº. 757).”(TJ/MT - Ap 69524/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017) Portanto, 

rejeito a presente preliminar. Da sucumbência Quanto ao pedido de 

sucumbência autoral registro que o mesmo confunde-se com o mérito 

devendo com este ser analisado. Ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido do processo No tocante a 

alegação veiculada pela requerida, de que falta pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em 

vista que o comprovante de endereço carreado esta em nome de 

terceiros, observo que a petição inicial está material e formalmente 

constituída não infringindo nenhuma das regras expostas, sendo certo 

que o comprovante juntado no id. 1971297 constitui-se em documento 

hábil à propositura da ação, não consistindo em impeditivo para o 

prosseguimento da lide. Ademais, o comprovante de residência não é 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de seguro 

DPVAT, conforme jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO.1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC).2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT.3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação.” (TJMG - AC 10393140020305001 MG, Relator Luiz Artur 

Hilário, 9ª Câmara Cível, Publicação: 23/04/2015). Deste modo, 

considerando ser desnecessária a juntada de comprovante de residência 

em nome do autor, rejeito a indigitada preliminar. Do mérito Conforme 

relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT 

proposta por Ueslei Pereira dos Reis em desfavor de Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT. É cediço que o seguro DPVAT foi 

criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos 

automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de trânsito 

sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei traz ainda as 

situações em que é cabível a indenização: a morte e a invalidez 

permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com 

atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora alega 

inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter sofrido 

grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A requerida, por sua vez, alega que a parte requerente não 

juntou nos autos documento Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial, pois o documento juntado nos autos não comprova as alegações 

contidas na inicial em razão de ter sido produzido unilateralmente, ressalta 

a inexistência de provas quanto à invalidez permanente e afirma que o 

proprietário do veículo envolvido no sinistro encontrava-se inadimplente 

com o pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório, razão pela qual o 
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pedido inicial deve ser julgando improcedente. No entanto, havendo nos 

autos documentos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, entendo ser dispensável a juntada de Boletim de Ocorrência 

lavrado pela autoridade policial no momento do sinistro descrito nos autos. 

Isso porque, os documentos que instruíram a petição inicial são capazes 

para comprovar o envolvimento do requerente em acidente envolvendo 

veículo automotor, tendo em vista que consta no Id. 1971304 o Boletim de 

Atendimento emitido pelo Pronto Socorro desta comarca no qual consta 

que a parte autora sofreu acidente de trânsito envolvendo motocicleta. 

Ademais, a lei não traz em seu bojo que para receber o seguro DPVAT o 

segurado tenha que obrigatoriamente apresentar o Boletim de Ocorrência 

lavrado pela autoridade policial no momento do sinistro relatando o 

acidente de trânsito, sendo exigindo apenas a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente deste (art. 5º, da Lei 6.194/74). Portanto, 

estando nos autos comprovado a ocorrência do acidente envolvendo 

veículo automotor, torna-se dispicienda a juntada do Boletim de Ocorrência 

lavrado pela autoridade policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE 

ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À 

ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE 

ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do 

seguro DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o 

Boletim de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova 

bastante da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas 

fichas hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa 

referência a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo 

comprovação do fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente 

para comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - 

Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 

15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a 

ocorrência do acidente automobilístico noticiado na inicial. No que diz 

respeito à alegação da requerida de que o proprietário do veículo não 

havia realizado pagamento do prêmio do seguro DPVAT e por esta razão 

entende como legítima a recusa ao pagamento da verba indenizatória, 

ressalto que a inadimplência do prêmio do seguro obrigatório por parte do 

proprietário do veículo envolvido no sinistro não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização a teor da Súmula nº 257 do STJ, in verbis: “A 

falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres(DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização” - Súmula nº 257 do 

STJ. Nesse sentindo também é o entendimento do egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – DPVAT – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR 

ATRASO NO PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 

257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA 

DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – 

PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Nos termos da Súmula nº 257 do STJ, “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização.” Observados os ditames das 

alíneas do § 3º do art. 20 do CPC, a manutenção da verba honorária é a 

medida que se impõe.É prescindível que o julgador manifeste-se acerca 

dos dispositivos citados pelas partes, para fins de prequestionamento.” 

(TJ-MT - Ap 102706/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015) Dito isto, 

temos que, para o caso dos autos necessário para a concessão do 

seguro DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa. Na hipótese 

versada ficou comprovado à existência de invalidez parcial permanente do 

autor relacionada ao seu pé esquerdo, restando afetada a capacidade 

funcional em 50%, conforme se observa por meio da avaliação médica 

juntada no Id. 11643299, bem como restou comprovado também o acidente 

sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante 

desses elementos restou comprovado o nexo de causalidade entre o 

trauma sofrido pela autora relativo ao acidente de trânsito descrito na 

inicial e a lesão permanente em seu pé esquerdo. Sobre o tema: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – 

CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO 

DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos 

autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do autor decorre de 

acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de ausência de nexo 

causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do evento danoso, 

conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) Deste modo, não assiste razão 

os argumentos da requerida, uma vez que ficou provada a debilidade do 

requerente pela avaliação médica realizada durante sessão de conciliação 

em razão do acidente de trânsito descrito nos autos. Portanto, tendo em 

vista que os documentos necessários para o recebimento do seguro 

DPVAT encontram-se carreados aos autos, o requerente faz jus à 

indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei estabelece 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso 

dos autos, em que o requerente teve afetado de forma definitiva as 

funções do seu pé esquerdo em 50%, a lei estabelece o pagamento de até 

50% do valor total da indenização para os casos em que ocorre perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos pés. Assim, deve ser 

considerando o grau de debilidade apurado na Avaliação Médica, razão 

pela qual reputo razoável a fixação de 50% de 50% do valor total da 

cobertura, já que a lesão da parte autora foi quantificada em 50%, o que 

redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 3.375,00 (três 

mil, trezentos e setenta e cinco reais). Ressalto que é aplicável quanto ao 

parâmetro para a indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei 

nº 6.194/74, com a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na 

Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 

13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação 

constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A 

constitucionalidade de referidos normativos vem sendo reconhecida pelos 

Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. 

CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO 

COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA 

REJEITADA. 1.A seguradora demandada é parte legítima para figurar no 

pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder pelo 

pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da 

Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo 

da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo 

indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros 

ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no 

Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei 

11.945 de 4 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores 

referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação 

de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação 

da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença 

entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual 

previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou 

aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que 

permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do 

capital segurado, ou documentação apta a infirmar o percentual de 

invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do 

pedido formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar 

e, no mérito, dado provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do 

recurso adesivo da parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente 

procedente o pedido da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

Ueslei Pereira dos Reis em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 

3.375,00 (três mil, trezentos e setenta 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 24/07/2016 (id. 1971304), devendo ainda 

ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data 

da citação (STJ, Súmula 426). Em consequência, resolvo o mérito, na 

forma do art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 
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o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, 

determino que se aguarde a manifestação da parte vencedora no prazo 

de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao 

arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002439-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LANNES DA ROCHA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002439-22.2016.8.11.0002. Vistos, etc. 

Manoel Lannes da Rocha propôs ação de cobrança de seguro obrigatório 

DPVAT em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A., alegando que em 17/07/2016 foi vítima de acidente com 

veículo, o que resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer seja 

condenada a requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em razão da 

sua incapacidade permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A inicial foi instruída com os documentos de Ids. 

2150834 a 2150941. A audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 

4598339), sendo que a requerida apresentou contestação (Id. 4565455), 

alegando falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo e ausência do laudo do IML. No mérito afirma inexistir provas 

quanto à alegada invalidez permanente e ressaltou que havendo 

condenação o pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau 

da lesão. Ao final, ressalta que a aplicação de juros de mora deverá incidir 

a partir da citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento da 

ação e os honorários advocatícios em até 10% sobre o valor da 

condenação. A parte autora impugnou a contestação no Id. 4887911. No 

Id. 8258696 foi determinada a apresentação de requerimento 

administrativo, que a parte autora colacionou no Id. 8748896. Na decisão 

de Id. 9139154 as preliminares foram afastadas, e determinada a 

produção de prova pericial. O laudo pericial aviou aos autos no Id. 

14533563, sobrevindo manifestação das partes nos Ids. 14591782 e 

14762442. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. 

Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro 

DPVAT proposta por Manoel Lannes da Rocha em desfavor de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. É cediço que o 

seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para 

todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei 

traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a morte e a 

invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas 

com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora 

alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter 

sofrido grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A requerida, por sua vez, alega que não restou comprovado 

nos autos a alegada invalidez permanente, razão pela qual o pedido inicial 

deve ser julgado improcedente. Dito isto, temos que, para o caso dos 

autos necessário para a concessão do seguro DPVAT, os seguintes 

requisitos: a) a existência de invalidez permanente, total ou parcial e b) 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa. Na hipótese versada ficou comprovado à existência 

de invalidez parcial permanente do autor decorrente do acidente ocorrido 

em 17/07/2016 e relacionada ao seu tornozelo direito (Id. 2150941), 

restando afetada a capacidade funcional em 75%, conforme se observa 

do laudo médico de Id. 14533563, bem como restou comprovado também o 

acidente sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, 

diante desses elementos tenho que restou comprovado o nexo de 

causalidade entre o trauma sofrido pela parte autora e a sua lesão 

permanente no seu tornozelo direito. Sobre o tema: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA 

COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – 

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos autos comprovam 

e atestam que a invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, 

de forma que afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção 

monetária deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a 

Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no 

DJE 29/10/2015) Deste modo, não assiste razão os argumentos da 

requerida, uma vez que ficou provada a debilidade do requerente pelo 

laudo médico em razão do acidente de trânsito descrito nos autos. Assim, 

tendo em vista que os documentos necessários para o recebimento do 

seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o requerente faz jus à 

indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei estabelece 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso 

dos autos, em que o requerente teve afetado de forma definitiva as 

funções de seu tornozelo direito em 75%, a lei estabelece o pagamento de 

até 25% do valor total da indenização para os casos em que ocorre a 

perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo. Portanto, 

deve ser considerando o grau de debilidade apurado na avaliação médica, 

razão pela qual reputo razoável a fixação de 75% de 25% do valor total da 

cobertura, já que a lesão da parte autora foi quantificada em 75%, o que 

redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 2.531,25 (dois 

mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Ressalto que é 

aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor previsto no 

artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da Medida Provisória 

nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor máximo da 

indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de 

gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. 

A constitucionalidade de referidos normativos vem sendo reconhecida 

pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 

451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR 

SUSCITADA REJEITADA. 1. A seguradora demandada é parte legítima para 

figurar no pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder 

pelo pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da 

Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo 

da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo 

indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros 

ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no 

Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei 

11.945 de 4 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores 

referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação 

de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação 

da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença 

entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual 

previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou 

aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que 

permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do 

capital segurado, ou documentação apta a infirmar o percentual de 

invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do 

pedido formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar 

e, no mérito, dado provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do 

recurso adesivo da parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente 

procedente o pedido da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

Manoel Lannes da Rocha em desfavor de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A., para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), a título de invalidez permanente parcial incompleta 

(nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido 

monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) 

em 17/07/2016 (Id. 2150941), devendo ainda ser acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação 

(art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a 
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manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002763-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

S. G. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CYNARA MONIZ FIGUEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002763-75.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Salatiel Galvão de Souza representado por Ozana Pedroso Galvão Silva 

propôs a presente ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, 

alegando que em 08/02/2015 foi vítima de acidente com veículo, o que 

resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a 

seguradora requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em razão da 

sua incapacidade permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A inicial foi instruída com os documentos de Ids. 

6121368 a 6121381. Na sequência foi realizada audiência de conciliação 

que restou infrutífera (Id. 9984227). A requerida apresentou contestação 

(Id. 9378038), a qual veio instruída de documentos (Ids. 9378048 a 

9378071), alegando preliminarmente a devolução do requerimento 

administrativo formulado perante a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

No mérito aduz que o Boletim de Ocorrência apresentado pela autora não 

é capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, uma vez que não foi 

produzido por autoridade policial, mas de forma unilateral. Ainda, alega a 

inexistência de provas quanto à alegada invalidez permanente, pois não 

colacionou nos autos laudo médico pelo IML e ressaltou que havendo 

condenação ao pagamento da indenização deverá ser proporcional ao 

grau da lesão. Ao final, ressalta que a aplicação de juros de mora deverá 

incidir a partir da citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento 

da ação e honorários advocatícios em ate 10% sobre o valor da 

condenação. A parte autora impugnou a contestação no Id. 10194716. O 

Ministério Público se manifestou no Id. 11200021, pugnando pela produção 

de prova pericial. Na decisão de Id. 11805928 o processo foi saneado, 

fixados os pontos controvertidos e determinada a produção de prova 

pericial. O laudo pericial aviou aos autos no Id. 14004097, sobrevindo 

manifestação do Ministério Público (Id. 14192928) e da parte requerida (Id. 

14283937). Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. 

Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro 

DPVAT proposta por Salatiel Galvão de Souza em desfavor de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Do mérito É 

cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é 

obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual 

sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a 

morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a 

parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro 

DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua vez, alega que a 

parte requerente não juntou nos autos Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial, pois o documento juntado nos autos não comprova as 

alegações contidas na inicial em razão de ter sido produzido de forma 

unilateral, bem como afirma não ter restado comprovada a alegada 

invalidez descrita na inicial. No entanto, havendo nos autos documentos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser 

dispensável a juntada de Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial no momento do sinistro descrito nos autos. De fato, a certidão de 

ocorrência emitida pela Coordenadoria Geral do SAMU é capaz de 

demonstrar o envolvimento da parte autora em acidente com veículo 

automotor, tendo em vista que a natureza da ocorrência é “atropelamento”, 

alia-se ao laudo pericial no Id. 14004097 que, corroborando o prontuário 

médico e a certidão de ocorrência, destaca o nexo de causalidade entre o 

acidente e a lesão. Ademais, a lei não traz em seu bojo que para receber o 

seguro DPVAT o segurado tenha que obrigatoriamente apresentar o 

Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do 

sinistro relatando o acidente de trânsito, sendo exigindo apenas a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente deste (art. 5º, da Lei 

6.194/74). Portanto, estando nos autos comprovado a ocorrência do 

acidente envolvendo veículo automotor, torna-se dispicienda a juntada do 

Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS 

HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM 

REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM 

AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO 

IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

1. O pagamento de indenização do seguro DPVAT exige simples prova do 

acidente e do dano decorrente, o Boletim de Ocorrência expedido pela 

autoridade competente faz prova bastante da ocorrência. Contudo, na 

ausência pode ser suprido pelas fichas hospitalares de atendimento de 

emergência fazendo expressa referência a atropelamento e acidente com 

automóvel. Não havendo comprovação do fato, a simples narrativa pelo 

requerente não é suficiente para comprovação do sinistro. 2. Recurso 

conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE 

BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data 

da publicação no DJE 15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou 

comprovado nos autos a ocorrência do acidente automobilístico noticiado 

na inicial. Dito isto, temos que, para o caso dos autos necessário para a 

concessão do seguro DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de 

invalidez permanente, total ou parcial e b) simples prova do acidente e do 

dano decorrente, independentemente da existência de culpa. Na hipótese 

versada ficou comprovado à existência de invalidez parcial permanente da 

parte autora relacionada a uma lesão da estrutura crânio facial, restando 

afetada a sua capacidade funcional em 25%, conforme se observa do 

laudo pericial no Id. 14004097, bem como restou comprovado também o 

acidente sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, 

diante desses elementos tenho que restou comprovado o nexo de 

causalidade entre o trauma sofrido pela parte autora e a lesão da 

estrutura crânio facial. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE 

CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os 

documentos médicos existentes nos autos comprovam e atestam que a 

invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, de forma que 

afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção monetária 

deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 

43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) 

Deste modo, não assiste razão os argumentos da seguradora requerida, 

uma vez que ficou provada a debilidade da parte autora pela avaliação 

médica realizada durante a sessão de conciliação em razão do acidente 

de trânsito descrito nos autos. Assim, tendo em vista que os documentos 

necessários para o recebimento do seguro DPVAT encontram-se 

carreados aos autos, o requerente faz jus à indenização pleiteada. No que 

tange ao quantum, a lei estabelece indenização em até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). No caso dos autos, em que a parte autora 

teve afetado de forma definitiva a estrutura crânio facial em 25%, a lei 

estabelece o pagamento de até 100% do valor total da indenização para 

os casos em que ocorre lesões de órgãos e estruturas crânio faciais. 

Portanto, deve ser considerado o grau de debilidade apurado na perícia 

médica, razão pela qual reputo razoável a fixação de 25% de 100% do 

valor total da cobertura, já que a lesão da parte autora foi quantificada em 

25%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 

3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). Ressalto que é 

aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor previsto no 

artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da Medida Provisória 

nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor máximo da 

indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de 

gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. 

A constitucionalidade de referidos normativos vem sendo reconhecida 

pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 
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451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR 

SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora demandada é parte legítima para 

figurar no pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder 

pelo pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da 

Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo 

da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo 

indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros 

ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no 

Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei 

11.945 de 4 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores 

referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação 

de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação 

da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença 

entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual 

previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou 

aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que 

permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do 

capital segurado, ou documentação apta a infirmar o percentual de 

invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do 

pedido formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar 

e, no mérito, dado provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do 

recurso adesivo da parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 15/12/2010). Posto isto, julgo procedente o pedido 

da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por Salatiel Galvão de 

Souza em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três 

mil, trezentos e setenta 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 08/02/2015 (Id. 6121368), devendo ainda ser 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Em consequência, resolvo o mérito, na forma 

do art. 487, I do CPC. Condeno a seguradora requerida ao pagamento das 

custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, 

determino que se aguarde a manifestação da parte vencedora no prazo 

de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao 

arquivo. Ciência ao Ministério Público. P. I. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006062-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVES ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006062-60.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Patrícia Alves Araújo propôs ação de cobrança de seguro obrigatório 

DPVAT em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, alegando 

que em 07/03/2017 foi vítima de acidente com veículo, o que resultou em 

sua invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao 

pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua incapacidade 

permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A 

inicial foi instruída com os documentos de Ids. 9355979 a 9356159. A 

audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 10205764), sendo que a 

requerida apresentou contestação (Id. 10153722), alegando a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, ausência 

de comprovação de entrega da documentação, falta de interesse de agir 

pela ausência de requerimento administrativo e ausência de laudo do IML. 

No mérito afirma inexistir provas quanto à alegada invalidez permanente e 

ressaltou que havendo condenação o pagamento da indenização deverá 

ser proporcional ao grau da lesão. Ao final, ressalta que a aplicação de 

juros de mora deverá incidir a partir da citação válida, correção monetária 

a partir do ajuizamento da ação e os honorários advocatícios em até 10% 

sobre o valor da condenação. A parte autora impugnou a contestação no 

Id. 10702788. Nos Ids. 13697860 e 13836040 as partes pugnaram pela 

produção de prova pericial. Na decisão de Id. 13858474 as preliminares 

foram afastadas e determinada a produção de prova pericial. O laudo 

pericial aviou aos autos no Id. 14866938, sobrevindo manifestação das 

partes nos Ids. 14909837 e 15047687. Os autos vieram conclusos para 

decisão. É o relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de 

ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por Patrícia Alves Araújo 

em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. É cediço que o 

seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para 

todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei 

traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a morte e a 

invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas 

com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora 

alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter 

sofrido grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A requerida, por sua vez, alega que não restou comprovado 

nos autos a alegada invalidez permanente, razão pela qual o pedido inicial 

deve ser julgado improcedente. Dito isto, temos que, para o caso dos 

autos necessário para a concessão do seguro DPVAT, os seguintes 

requisitos: a) a existência de invalidez permanente, total ou parcial e b) 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa. Na hipótese versada ficou comprovado à existência 

de invalidez parcial permanente da autora decorrente do acidente ocorrido 

em 07/03/2017 e relacionada ao seu membro inferior esquerdo (Id. 

9356164), restando afetada a capacidade funcional em 10%, conforme se 

observa do laudo médico de Id. 14866938, bem como restou comprovado 

também o acidente sofrido, consoante os documentos que instruem a 

inicial. Assim, diante desses elementos tenho que restou comprovado o 

nexo de causalidade entre o trauma sofrido pela parte autora e a sua 

lesão permanente no seu membro inferior esquerdo. Sobre o tema: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – 

CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO 

DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos 

autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do autor decorre de 

acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de ausência de nexo 

causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do evento danoso, 

conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) Deste modo, não assiste razão 

os argumentos da requerida, uma vez que ficou provada a debilidade do 

requerente pelo laudo médico em razão do acidente de trânsito descrito 

nos autos. Assim, tendo em vista que os documentos necessários para o 

recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que a requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções de seu membro inferior esquerdo em 10%, a lei 

estabelece o pagamento de até 70% do valor total da indenização para os 

casos em que ocorre a perda anatômica e/ou funcional completa de um 

dos membros inferiores. Portanto, deve ser considerando o grau de 

debilidade apurado na avaliação médica, razão pela qual reputo razoável a 

fixação de 10% de 70% do valor total da cobertura, já que a lesão da 

parte autora foi quantificada em 10%, o que redunda, neste caso, em uma 

indenização no valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais). 

Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor 

previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da 

Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou 

o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como 

aplicável a tabela de gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente 

quando do sinistro. A constitucionalidade de referidos normativos vem 

sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO 
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SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1. A seguradora 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma vez que tem 

o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização decorrente 

do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que gerencia a 

distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido seguro. 

2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que 

apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz 

respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. Precedente 

desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida 

Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de 

dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Patrícia Alves Araújo em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta 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 07/03/2017 (Id. 

9356164), devendo ainda ser acrescido de juros legais moratórios de 1% 

ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Em consequência, 

resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Por fim, 

expeça-se alvará em favor do Sr. Perito para levantamento do valor 

depositado pela requerida a título de honorários periciais, devendo a 

Secretaria observar os dados apresentados no Id. 14523133. Transitado 

em julgado, determino que se aguarde a manifestação da parte vencedora 

no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001238-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO BENEDITO DE ANUNCIACAO (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001238-58.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT movida por Reginaldo 

Benedito de Anunciação em desfavor Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Após o trânsito em julgado da sentença a requerida 

compareceu aos autos e informou o depósito do valor de R$ 6.537,59 (Id. 

13424879). Em seguida a parte autora manifestou concordância com o 

valor depositado em juízo pela requerida e pugnou pela expedição de 

alvará em seu favor (Id. 15052166). Após os autos vieram conclusos para 

deliberação. É o necessário. Decido. O processo é de ser extinto em 

virtude da satisfação da obrigação imposta na sentença, uma vez que o 

valor depositado em juízo pelo requerido serviu para adimplir o débito, 

conforme se observa no Id. 13424883. Posto isso, declaro extinta a 

obrigação de pagar invocada nestes autos em virtude da satisfação da 

obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem verba honorária nesta fase. Transitado em julgado, e 

atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do CNJ, expeça-se alvará em 

favor da parte autora e em seguida arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. P.I.C. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008814-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

EDERSON ROBERTO THEIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008814-05.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

EDERSON ROBERTO THEIS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. Ederson Roberto Theis propôs a 

presente ação declaratória de ilegalidade do débito c/c reparação de 

danos com pedido de tutela de urgência em face de Energisa Mato Grosso 

- Distribuidora de Energia S/A, alegando que é o titular da unidade 

consumidora n°. 6/382662-5 que sempre teve uma média de consumo no 

valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), porém recebeu a fatura 

referente ao mês de setembro de 2017 no importe de R$ 535,22 

(quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos), fatura esta que 

entende tratar-se de cobrança indevida. Dessa forma, requer a 

desconstituição da fatura do mês de setembro de 2017 com a 

consequente readequação ao valor médio de consumo, bem como pugna 

pela condenação da requerida ao pagamento de uma indenização a título 

de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Juntou 

documentos de id. 10883931 a 10883946. Na decisão de id. 10892782 foi 

concedida a liminar requerida. A audiência de conciliação restou infrutífera 

(id. 11857605 A requerida apresentou contestação acompanhada de 

documentos (id. 11968426 a 11968450), alegando que houve o efetivo 

consumo de energia pela parte autora, razão pela qual inexiste a 

possibilidade de ser isentada do pagamento da referida fatura. Ainda, 

afirma que o consumo de energia da parte autora já registrou valores 

semelhantes ao questionado, além deste estar dentro da sua média. 

Prossegue, afirmando que no presente descabe qualquer tipo de 

indenização a titulo de danos morais, requerendo ao final a improcedência 

dos pedidos iniciais. O autor impugnou a contestação no id. 13555382. Em 

seguida as partes manifestaram pelo julgamento antecipado da lide (Id. 

14230567 e 14352012), ao passo que a requerida nada manifestou. Os 

autos me vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Passo ao 

julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por 

entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. O ponto fundamental da 

presente demanda consiste em saber se o autor é responsável pelo débito 

de no importe de R$ 535,22 (quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e dois 

centavos), com vencimento em 27/09/2017 referente a um consumo de 

652 kWh, bem como se a requerida cometeu uma conduta ilícita ao realizar 

a cobrança em face do autor. Pois bem, entendo que a tese do autor não 

poderá ser acolhida. Isso porque, a leitura do Histórico de Consumo 

juntado pela requerida no id. 11968440 demonstra não haver grande 

discrepância de consumo capaz de gerar irregularidade na emissão da 

fatura aqui questionada, ainda mais porque nada foi registrado acerca da 

existência de falha ou fraude no medidor. Observa-se do documento de id. 

11968440 que traz a análise de consumo do autor, demonstra que nos 

meses de outubro, novembro de 2015, fevereiro de 2016, abril, junho e 

novembro de 2017 também houve aumento do consumo em relação aos 

demais meses. Portanto, se a irresignação do requerente está 

consubstanciada unicamente na divergência do valor de consumo que, 

por sua vez, não é vislumbrada, não se discutindo, em momento algum, 

acerca do defeito do aparelho medidor, acaba por espancar qualquer 

ilegalidade na postura adotada pela parte requerida. Ora, se a 

concessionária apenas seguiu regulamentação contida em norma 

especificas, cuja finalidade é justamente controlar e fiscalizar a prestação 

do acenado serviço público, não se pode tachar de ilegal essa forma de 

agir. Sobre mais, como frisado na contestação ofertada pela requerida, 
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não se vê nos autos pretensão de imputar à autora qualquer conduta 

ilícita, uma vez que a concessionária apenas se apega no propósito de ser 

reembolsada pelo consumo de energia elétrica. Por isso mesmo, apurada a 

lisura da fatura referente ao mês de setembro de 2017 apresentada para 

pagamento, mostra-se também afastado o pleito para impedir a interrupção 

do seu fornecimento, bem como eventual condenação da requerida em 

indenizar o autor. Afinal, se a possibilidade de corte do fornecimento de 

energia elétrica, diante da inadimplência, outrora fomentou muita 

discussão, hoje é ponto superado pela jurisprudência. Sendo assim, a 

fatura emitida pela requerida é exigível, já que se refere ao efetivo 

consumo do autor. Desta feita, deve ser a presente julgada improcedente, 

tendo em vista a inexistência de qualquer aspecto de ilegalidade no ato 

emanado da concessionária, especialmente no que se refere à cobrança 

do valor consumido pelo usuário. Pelo exposto, julgo improcedente o 

pedido inicial formulado por Ederson Roberto Theis em desfavor de 

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, extinguindo o feito, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno o autor 

ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados 

estes no importe de 10% sobre o valor da causa, sendo, porém inexigíveis 

em virtude de ser beneficiaria da justiça gratuita. Outrossim, por 

consequência, revogo a liminar deferida nos autos. Transitada em julgado 

a sentença, arquive-se com baixa dos autos na distribuição, com as 

anotações de estilo e as cautelas de praxe, P.I.C. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001231-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

VILMA BRAS CORREIA DUARTE (AUTOR(A))

MARCIO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001231-32.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

VILMA BRAS CORREIA DUARTE RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Vilma Bras Correia Duarte 

propôs ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por 

danos morais, em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S/A, aduzindo, em suma, que teve seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito (SPC/Serasa) pela parte requerida por um suposto 

débito no importe de R$ 583,90 (quinhentos e oitenta e três reais e 

noventa centavos). Aduz que em 2012 adquiriu um terreno sem 

edificações no Bairro Serra Dourada, nesta Comarca e ao requerer a 

primeira ligação para fornecimento de energia elétrica no imóvel teve o seu 

pedido recusado pela requerida em virtude da alegação de existência de 

débito no valor de R$ 2.567,79 referente a Unidade Consumidora nº 

3902498 em nome de Francisco S. Filho relativo aos débitos no período de 

10/1997 a 10/1998. Alega que a requerida condicionou a instalação de 

uma Unidade Consumidora no imóvel ao pagamento da dívida vinculada a 

Unidade Consumidora nº 3902498 de titularidade de Francisco S. Filho, 

pessoa que autora desconhece. Afirma que diante da coação exercida 

pela parte requerida assumiu a dívida de um terceiro e realizou acordo em 

10 (dez) parcelas de R$ 58,39 (cinquenta e oito reais e trinta e nove 

centavos), totalizando o valor de R$ 583,90 (quinhentos e oitenta e três 

reais e noventa centavos). Assim, alega ser indevida a cobrança tendo 

em vista que jamais contratou ou solicitou os serviços em nome de 

Francisco s. Filho na Unidade Consumidora nº 3902498. Dessa forma, 

requer que seja declarada inexistente a dívida questionada com a 

consequente condenação da empresa requerida ao pagamento de uma 

indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). Juntou documentos de Ids. 11826722 a 11826934. Em seguida foi 

deferida a liminar pleiteada na inicial (Id. 11893318). No Id. 13069999 foi 

realizada audiência de conciliação, a qual restou inexitosa. A requerida 

apresentou contestação instruída com os documentos de Ids. 13380366 a 

13380370, na qual alegou que o valor que está sendo cobrado é 

decorrente do inadimplemento do débito oriundo de um parcelamento 

realizado pela autora que se encontra inadimplido. Afirma que autora 

voluntariamente assumiu a dívida através do parcelamento do débito, bem 

como alega que esta não comprovou que a origem do débito negativado 

decorre de dívida de uma terceira pessoa. Ainda, ressalta que não houve 

ato ilícito praticado pela requerida, razão pela qual o pedido inicial deve ser 

julgado improcedente. Impugnação à contestação foi apresentada pela 

requerente no Id. 13601743. Em seguida as partes manifestaram pelo 

julgamento antecipado da lide (Id. 14329572 e 14365089), ao passo que a 

requerida nada manifestou. É o relato. Fundamento e decido. Passo ao 

julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por 

entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. A autora busca com esta 

demanda que seja declarada inexistente a relação jurídica entre as partes 

com a consequente extinção do débito relativo ao acordo do 

parcelamento. Ainda, requerer a condenação da requerida ao pagamento 

de uma indenização a título de dano moral em virtude da inscrição do seu 

nome no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito feito pela 

requerida. A empresa requerida, por sua vez, erigiu sua defesa 

sustentando que a autora assumiu voluntariamente a dívida através do 

parcelamento do débito, razão pela qual pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Portanto, o primeiro ponto nodal da presente ação cinge 

em saber se houve ou não a tão-alegada coação. Pois bem. O jurista Silvo 

Rodrigues, em sua obra “Direito Civil – Dos contratos e das declarações 

unilaterais da vontade”; vol. 03, Ed. Saraiva, p. 201, descreve os 

requisitos configuradores da coação, capaz de viciar o ato jurídico, quer 

sejam: “a) que a ameaça seja causa do ato; b) que ela seja grave; c) que 

ela seja injusta; d) que ela seja atual ou iminente; e) que traga justo receio 

de um grave prejuízo; f) que o prejuízo recaia sobre a pessoa ou os bens 

do paciente, ou pessoa de sua família...” Observa-se que a ameaça 

constitui elemento essencial provocador do aparecimento do temor capaz 

de viciar a vontade do agente quando da realização do ato jurídico. No 

caso versando, não verifiquei a presença de eventual ameaça exercida 

sobre a autora que pudesse comprometer a sua declaração de vontade 

quando da celebração da transação extrajudicial em discussão. Isto 

porque incumbia a requerente comprovar a alegada coação exercida pela 

requerida, porém os documentos juntados aos autos, quais sejam, extrato 

do Serasa, contrato de compra e venda, extrato de consumo de energia 

elétrica e faturas de energia (ids. 11826847, 11826847, 11826890, 

11826906 e 11826934) por si só não são capazes que comprovar que a 

requerida coagiu a autora a realizar o acordo para pagamento de uma 

dívida em nome de terceiro relativo a unidade consumidora nº 3902498. 

Ora, é sabido que no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do 

ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o 

ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas 

verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, 

caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da 

alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que 

concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a 

alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado 

pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme 

nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada 

de maneira fixa pela nossa legislação”. Assim, apesar de haver 

presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela requerente, ela 

não os comprovou, pois de tudo que se extrai dos autos observa-se que 

as alegações narradas nada inicial apenas ficaram relegadas ao campo 

hipotético, sem qualquer prova robusta de que a requerida tenha coagido 

a autora a celebrar o parcelamento do débito aqui questionado. Ainda, 

oportunizada a produção de outras provas além das já existentes nos 

autos, a parte autora informou que não possuía interesse na produção de 

nenhuma outra prova, conforme se observa id. 14329572. Portanto, tenho 

que a prova documental existente nos autos não se reveste de elementos 

de convicção necessários para apontar a existência de vício de vontade 

na celebração do acordo de parcelamento do débito, capaz de gerar a 

inexistência da relação jurídica entre as partes e consequente extinção do 

débito, consoante pugnado no pedido inicial. Sobre o assunto transcrevo o 

seguinte julgado: “Desse modo, a coação, como defeito do ato jurídico, 

além de ser a causa determinante do negócio, deve incutir no agente 

temor considerável a respeito de um dano iminente. Gustavo Tepedino 

acrescente que: “Além de ser a causa determinante do negócio jurídico, o 

termo há de ser considerável, ou seja, deve incutir na vítima um sentimento 
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de medo justificado e grave, podendo ser moral, se a ameaça se dirige 

contra a vida, liberdade ou honra da vítima ou de qualquer pessoa de sua 

família; ou patrimonial, se a coação disser respeito aos seus bens, como, 

por exemplo, a ameaça de incendiar prédio da fábrica pertencente à 

vítima. (...)” (Ap. Cív. N. 1.0687.03.022898-9/001, rel. Des. Bitencourt 

Marcondes,j. 17.05.2007). Deverás, competia a autora demonstrar a 

efetiva incidência do apontado vício, contudo, esta não se desincumbiu de 

tal mister. Nesse sentido: “AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA COAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO. INDÍCIOS PRECÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, INC. 

I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.1 - Não havendo elementos 

probatórios suficientes para comprovar a coação sofrida pela parte, no 

momento da constituição do ato jurídico, não há que se cogitar na sua 

anulação, tampouco em indenização por danos morais.2 - A coexistência 

de afirmações conflitantes entre as partes, não autoriza a procedência do 

pedido.3 - Incumbe ao autor o ônus probatório quanto ao fato constitutivo 

do seu direito.4 - Recursos providos.” (TJPR - Apelação Cível - 0127676-0 

– 2ª Câmara Cível - Relator Hirosê Zeni – julgado em 24.09.2002). 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO 

JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - 

SENTENÇA MANTIDA -- VÍCIO DE VONTADE PARA FORMAÇÃO DO 

NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO/DOLO - NÃO CONFIGURAÇÃO - FALTA DE 

PROVA - ÔNUS DESTA A CARGO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 

333, INCISO I, DO CPC - INEXISTÊNCIA DE PROVA DESCACTERIZADORA 

DO NEGÓCIO JURÍDICO - ACORDOS DEVIDAMENTE ASSINADOS - 

RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO” (TJPR – A.C. 8371604 

PR 837160-4 – 12ª Câmara Cível – Relator Antonio Loyola Vieira – julgado 

em 28.03.2012). Desta feita, o acordo de parcelamento do débito, no meu 

sentir, não afronta as normas que regem a realização dos atos jurídicos, 

por isso deve ser mantido para que produza seus efeitos legais, não 

havendo que se falar na declaração de inexistência de relação jurídica 

com a consequente extinção do débito. Por conseguinte, inexiste dever de 

indenizar, a título de dano moral, considerando que a requerida agiu no 

exercício regular de um direito ao realizar a inscrição do nome da autora 

no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito em virtude da 

dívida inadimplida, fato este que não é caracterizado como ato ilícito, nos 

termos do art. 188, I, do Código Civil, não há que se falar em dever de 

indenizar, uma vez que não foi cometido o ato ilícito necessário a 

imputar-lhe a referida obrigação. A esse respeito: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TELEFONIA MÓVEL - SUSPENSÃO DOS 

SERVIÇOS SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO - NÃO 

PAGAMENTO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ENVIO DA FATURA PARA 

DÉBITO EM CONTA CORRENTE - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - 

DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. A responsabilidade civil 

está condicionada à presença simultânea do dano, da conduta ilícita e do 

nexo de causalidade. A ausência de um desses requisitos essenciais 

afasta o dever de indenizar. Comprovada a inadimplência, a suspensão 

dos serviços pela empresa de telefonia caracteriza exercício regular de 

direito.” (TJMT - Ap, 38756/2009, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 03/08/2009, Data 

da publicação no DJE 07/08/2009). Portanto, o pedido de ressarcimento 

pelo alegado dano extrapatrimonial não possui respaldo legal, uma vez que 

inexiste nesta hipótese o preenchimento de certos requisitos, tal como 

conduta ilícita, dano e nexo de causalidade que, sabidamente, não se 

encontram presentes na hipótese em apreço. Logo, se as provas dos 

autos demonstram a ausência de conduta ilícita da parte requerida e não 

comprovam os alegados danos sofridos, é imperioso o julgamento 

improcedente do pedido. A propósito, veja o entendimento proferido no 

julgado que se segue: “Para que se imponha o dever de indenizar, faz-se 

necessária a configuração dos requisitos ensejadores da 

responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano. A ausência de qualquer um desses 

requisitos configura, como conseqüência lógica e jurídica, a improcedência 

da pretensão inicial.”[1] Com estas considerações e fundamentos, julgo 

improcedentes os pedidos iniciais da presente ação proposta por Vilma 

Bras Correia Duarte em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora 

de Energia S/A ambos qualificados nos autos e em consequência, resolvo 

o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Em atendimento ao princípio da 

sucumbência, condeno a autora, com fundamento no artigo 85, caput, § 

8º, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, esta 

que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade fica 

suspensa em virtude da autora ser beneficiária da justiça gratuita. 

Outrossim, por consequência, revogo a liminar deferida nos autos. 

Transitado em julgado, determino sejam os autos remetidos ao arquivo, 

mediante as baixas e anotações necessárias. Publique-se e Intimem-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJMG – Apelação 

Cível n.° 1.0699.07.070369-8/001 - Relator: Electra Benevides – Julgado 

em: 16/04/2009.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008865-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO (ADVOGADO(A))

ROSANA LORIS AZEVEDO (ADVOGADO(A))

CARLOS CANDIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

 

Procedo à 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: 1008865-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO (ADVOGADO(A))

ROSANA LORIS AZEVEDO (ADVOGADO(A))

CARLOS CANDIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

 

Procedo à 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: 1005886-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

CATARINO CENO DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para que venham, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005581-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA PRZYBYSZ (REQUERENTE)

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR MACIEL ANTUNES (ADVOGADO(A))

MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST 

(REQUERIDO)

 

Procedo à 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005581-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA PRZYBYSZ (REQUERENTE)

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR MACIEL ANTUNES (ADVOGADO(A))

MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST 
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(REQUERIDO)

 

Procedo à 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: 1003952-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JOANIL OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação das partes para que venham, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007979-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

MEIRIANE CARLA SANTIAGO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Procedo à 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007979-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

MEIRIANE CARLA SANTIAGO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Procedo à 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: 1006088-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (RÉU)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

 

Procedo à 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: 1006088-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (RÉU)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

 

Procedo à 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: 1004579-29.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI GOMES DE ASSIS (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 à 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: 1004579-29.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI GOMES DE ASSIS (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 à 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: 1005317-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ODACI DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Procedo à intimação das partes para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005317-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ODACI DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Procedo à intimação das partes para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005518-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LOESMAR CONCEICAO DA SILVA BOTELHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para que venham, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003948-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE MARY PORTELA (AUTOR(A))

REJANE PADILHA DOS SANTOS (ADVOGADO(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, intimo a parte autora à impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006214-11.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELOIZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

manifestação quanto ao pedido de desistência da ação da parte autora (Id. 

11668696).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008899-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

WANDERSON LEMES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1008899-88.2017.8.11.0002 

AUTOR: WANDERSON LEMES DE SOUZA RÉU: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos. A despeito de a parte autora formular pedido de exibição de 

documentos, aduzindo que todos os documentos atinentes às contas 

adquiridas com a parte ré estão em poder desta, tenho que compete à 

parte autora demonstrar requisitos mínimos do vínculo existente com a 

parte requerida, mediante a juntada dos boletos e comprovantes de 

pagamento, que indene de dúvidas, devem estar em poder da parte 

autora. Assim, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, suprir 

a irregularidade acima apontada, carreando aos autos documentos que 

demonstrem o vínculo existente com a parte requerida, em especial os 

boletos e comprovantes de pagamento, sob pena de indeferimento. 

Outrossim, determino, venha a autora, em igual prazo e sob as mesmas 

penalidades, demonstrar e discriminar nos autos eventuais valores 

recebidos durante a permanência na rede Telexfree, além de esclarecer a 

que título os mesmos foram recebidos (subitem “B.5”). Nesse ensejo, 

considerando o que dispõe o subitem “B.4”, da sentença a ser liquidada, 

venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer quantas 

contas “VOIP 99 Telexfree”, foram recebidas da requerida, e, no caso de 

terem sido ativadas, quantas serão restituídas, sob pena de indeferimento. 

Por fim, observo que o documento colacionado no Id. 10939832 é de 

titularidade de Leonara Alves Ribeiro, a qual não é parte nos autos, assim, 

venha a parte autora, em igual prazo e sob as mesmas penalidades, 

aportar aos autos cópia do documento pessoal do autor da lide, em 

conformidade com os arts. 319 e 320 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito em Substituição Legal Portaria n°. 359/2017 - PRES

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007995-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ANDRE BAY & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Procedo à 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: 1007995-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ANDRE BAY & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Procedo à 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.: 533935 Nr: 6558-72.2018.811.0002

 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: MANOEL FERREIRA DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECY LUIS DA SILVA - 

OAB:14228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110

 Vistos, etc.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO 

CREDORES, proposta por MANOEL FERREIRA DE ASSUNÇÃO, por 

dependência aos autos da Falência de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS 

LTDA, (Processo n.º 12365-49.2013.811.0002 – código 316014), 

conforme autorizado pelo art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

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, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 410254 Nr: 16759-31.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENELDA OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:MT 13.333, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:OAB/DF 24.214, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13.033/MT, 

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS - OAB:18.836

 Certifico ser tempestivo o Recurso de Apelação de fls. 73/78 , 

apresentado pela parte Requerente, e o de fls. 79/88, apresentado pela 

parte Requerida.

 Sendo assim, procedo a INTIMAÇÃO da parte Requerida para apresentar 

Contrarrazões acerca do recurso de apelação de fls. 73/78, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 315486 Nr: 11807-77.2013.811.0002

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

Empresário->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: ADRIANO GRISOLIA ZULLI, BANCO DO BRASIL S/A, 

BANESTADO, FERNANDO MENDONÇA FRANÇA, BRADESCO S/A, 

PETROLUNA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, BANCO ECONOMICO 
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S.A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO, Fertipar Fertilizantes do Paraná 

Ltda, DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA, PIRAN SOCIEDADE FOMENTO 

COMERCIAL LTDA, COMERCIAL AGROVISA PROD. AGROP. E REP. LTDA, 

BANCO BIC S/A - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL, LUIZ ANTÔNIO 

GOMES E OUTROS, BANCO AMÉRICA DO SUL S/A, OXIGÊNIO CUIABÁ 

LTDA, Bruno Medeiros Pacheco, TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO 

S/A- TELESP (TELEFONICA SP), CEMAT, CONAB, BRANEL COMÉRCIO DE 

MATERIAIS LTDA, FERTILIZAR FERTILIZANTES DE SERVIÇO LTDA, 

EDUARDO JOSÉ DE MAGALHÃES, ALOYSIO ARLINDO KASPER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN - ALCOOL DO PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, ALINE BARINI NÉSPOLI - 

OAB:9229-MT, AMARO CASAR CASTILHO - OAB:4384-B, ANDRE LUIZ 

CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - OAB:, BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9237/MT, CARLOS 

EDUARDO DELMONDI - OAB:165200, CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - 

OAB:19625/O, CHARLES SALDANHA HANDELL - OAB:13383, CLAUDIA 

AQUINO DE OLIVEIRA - OAB:7230/MT, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244 B-OABMT, KAREN AOKI ITO - OAB:OAB/SP 257.417, KILZA 

GIUSTI GALESKI - OAB:8660/MT, LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - 

OAB:MT 7.174, LUCIANA LUMIE KOBATA - OAB:5131/MT, MARCELO 

ALVES DE OLIVEIRA CHAUL - OAB:90666, MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT, ODAIR A BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A, PIERO VINCENZO PARINI - OAB:, RAQUEL CORRÊA 

BEZERRA - OAB:8670, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:MT 8.616, 

ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - OAB:6616, ROMEU DE AQUINO NUNES 

- OAB:3770/MT, ROSEMEIRE B. M. DE LAMONICA FREIRE - 

OAB:4497/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5222

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 388019 Nr: 4101-72.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 INTIMAÇÃO da parte requerida para apresentar Contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 406732 Nr: 14985-63.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNANDES SOARES FELICIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora para apresentar manifestação acerca da 

decisão de fls. 73/76, tendo em vista que o prazo de suspensão requerida 

à fl. 77 já decorreu.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 530467 Nr: 4622-12.2018.811.0002

 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: FRANCINEI ARABE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROCHA NIMER - 

OAB:CORECON/MS 1033, STELLA CAROLINA DA FONSECA ZEFERINO 

DA SILVA BARROS - OAB:OAB/MT 18.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401

 INTIMAÇÃO da devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 296275 Nr: 16579-20.2012.811.0002

 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: 3D - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUIA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Moreira Pereira - 

OAB:9.405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATANIR EDUARDO BORBA - 

OAB:GO 26.445, DANILLO MASTROIANNI MARINHO DE OLIVEIRA - 

OAB:GO 26.202

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 340114 Nr: 8051-26.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRO ALBERTO ALVES SILVA, GISELE RADIS ALVES 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDORADO COMERCIO DE MOTOS LTDA, 

MATOSINHO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, MARCOS 

ROSENDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DE OLIVEIRA BASTOS 

- OAB:17981/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4111/MT

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 435573 Nr: 4387-16.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, JOSE 

ARLINDO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE INTERNAÇÃO E 

REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS - LIBERDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Contestação (fls. 80/81)foi apresentada tempestivamente. 

Sendo assim, procedo a INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar 

Impugnação à Contestação, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 222194 Nr: 2452-82.2009.811.0002

 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: ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO PARQUE DO LAGO LTDA, ERSAMO 

APARECIDO DA SILVA, KEILY APARECIDO DE ALMEIDA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE HENRIQUE ALBERTO 
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DANTAS - OAB:RN 6718, ANDRÉA SYLVIA DE LACERDA VARELLA 

FERNANDES - OAB:RN 3.608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 350983 Nr: 16575-12.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDORADO COMERCIO DE MOTOS LTDA, MARCOS 

ROSENDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRO ALBERTO ALVES SILVA, GISELE RADIS 

ALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:MT 4.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DE OLIVEIRA 

BASTOS - OAB:17981/GO

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 445126 Nr: 9460-66.2016.811.0002

 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: LAURICI DE JESUS XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 INTIMAÇÃO da parte Requerida para apresentar contrarrazões recursais, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008459-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVELYN APARECIDA NETO LEITE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE CITAÇÃO Ação de Execução SETOR I 

Expedido por ordem do(a) MM. Juíza Silvia Renata Anffe Souza Dados do 

processo: Processo: 1008459-92.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 

31.841,32; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159); Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MRV 

ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Parte Ré: EXECUTADO: EVELYN 

APARECIDA NETO LEITE Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: EVELYN 

APARECIDA NETO LEITE Endereço: RUA GOIÁS, Nº 525, Apt 406 bloco C, 

CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DO POENTE, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78135-603 FINALIDADE: 1. EFETUAR A CITAÇÃO DA 

PARTE DEVEDORA, NO ENDEREÇO ACIMA DESCRITO, por todo conteúdo 

do despacho abaixo transcrito e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste mandado, para, no 

prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, do CPC), 

advertindo-o(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo 

legal (03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida 

pela metade, bem como, ainda, de que poderá, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, opor-se à execução por meio de embargos, 

no prazo de 15 dias, contados da data da juntada aos autos do mandado 

de citação. 1.1. Caso não ocorra o pagamento no prazo de 3 dias, 

PENHOREM-SE e AVALIEM-SE bens do executado. 1.2. Feita a penhora e 

avaliação, INTIMEM-SE o(s) executado(s) dos atos realizados 

pessoalmente ou na pessoa de seu advogado. 1.2.1. Na hipótese de 

serem penhorados bens imóveis e sendo a parte devedora casada, intimar 

também o respectivo cônjuge. 1.3. Não encontrando a parte devedora, 

proceder ao ARRESTO de bens que lhes pertencem, cumprindo o 

determinado no art. 830 do CPC. Despacho/Decisão: "Cópia anexa". 

ADVERTÊNCIAS: 1. Caso a executada queira embargar, deverá fazê-lo no 

prazo de 15 (quinze) dias após a juntada do mandado de citação, 

independentemente de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os 

embargos, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, 

CPC). 4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE, 30 de agosto de 2018. 

JOANA DARC RAMOS DE MORAES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 4ª 

VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 5592 Nr: 1081-69.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA G DA SILVA CAVALCANTE, JOSEFA 

G. DA SILVA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:3813/MT, OSVALDO ANTONIO DE LIMA - OAB:3494/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSEFA G DA SILVA CAVALCANTE, 

CNPJ: 26805044000182. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. bem como, para apresentar contrarrazões ao Recurso 

de Apelação de fls. 121/127, no prazo de 15 (quinze) dias..

Sentença: Diante do exposto, em consonância com a manifestação da 

parte exequente (f. 36 e 39/42), reconheço a materialização da prescrição 

intercorrente nos termos do art. 40, § 4º da Lei nº 6.830/80, em 

conformidade com Súmula 314 do STJ. Por consequência de causa e 

efeito, com fulcro no art. 269, IV, do Código de Processo Civil, c/c art. 156, 

V do Código Tributário Nacional, julgo e declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito.Sem custas e honorários (art. 39 da Lei nº 

6.830/80).Autorizo o levantamento de eventuais penhoras existentes nos 

autos.Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se.P. R. I. 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, NEIRTON FERREIRA DE 

ALMEIDA, digitei.

Várzea Grande, 09 de agosto de 2018

Divania Rosa Federici de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 313233 Nr: 9375-85.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. H. PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aissa Karin Gehring - OAB:5741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Keilla machado - 

OAB:15359/MT

 Vistos,

Anote-se a fase de cumprimento de sentença.

 Intime-se a parte Executada, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos e pelo Diário da Justiça do Estado (art. 513 § 2º, I, do NCPC), para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houver (art. 523 do NCPC). Fica a parte executada advertida de que, 
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transcorrido o prazo previsto no art. 523 do NCPC sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525 do NCPC).

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento) (art. 523, § 1º, do NCPC). 

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação, poderá o credor efetuar 

pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do 

juízo, bem como apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito. Por fim, transcorrido o prazo do art. 523, mediante o recolhimento 

das respectivas taxas, a parte Exequente poderá requerer diretamente à 

serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517, que servirá 

também aos fins previstos no art. 782, § 3º, todos do Novo Código de 

Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 221060 Nr: 1311-28.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR MARTINS DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR FEDERAL DO 

IBAMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ITAMAR MARTINS DE ARAUJO, CNPJ: 

02989881000140, Inscrição Estadual: 13.185.887-4. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/02/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVAVEIS-IBAMA em face de ITAMAR MARTINS DE ARAUJO, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Auto de Infração nº 

133879-D e Parcelamento de Débito nº 529276, inscritos através da CDA 

nº 64986, tendo como descrição do débito: Transportar subprodutos 

florestais em desacordo com ATPF, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 64986/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/06/2002

 - Valor Total: R$ 21.339,35 - Valor Atualizado: R$ 21.339,35 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição ordinária,Processo em ordem. 

Não havendo necessidade de impulso jurisdicional, estando no aguardo 

apenas de providências da Secretaria Judicial para seu normal 

prosseguimento.Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) 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, NEIRTON FERREIRA DE 

ALMEIDA, digitei.

Várzea Grande, 16 de agosto de 2018

Divania Rosa Federici de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 408051 Nr: 15624-81.2015.811.0002

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALENTIM PEREIRA DE LIMA, MAYSE FERNANDA DOS 

SANTOS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003446-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

JOSIANE APARECIDA DO PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VLADIMIR DE LIMA BRANDAO (ADVOGADO(A))

BIBIANO PEREIRA LEITE NETO (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

CASSIO MANOEL DE ASSUNCAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1003446-15.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: JOSIANE APARECIDA DO PRADO Requerido: 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, CASSIO 

MANOEL DE ASSUNÇÃO ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos, na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora, por meio de sua 

procuradora, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifestar-se 

acerca da certidão do Oficial de Justiça - ID n. 14603205. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Várzea Grande, 30 de agosto de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital 

Abaixo

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006469-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARLENE DE CARVALHO (REQUERENTE)

MARIA NEIDE MORAES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INTERESSADO)

 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 
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autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias, executar a 

sentença. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 30 de agosto de 2018

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 245050 Nr: 5567-77.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

À parte autora para se pronunciar sobre a peça retro no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 47791 Nr: 2791-85.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL ENG. ARQUIT. E 

AGRONOMIA-MT - CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SANTANA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Auriany Mazzer Marques Silva 

- OAB:18064, HELMUT FLÁVIO PREZA DALTRO - OAB:7285, ROBERTO 

CARLONI DE ASSIS - OAB:11291/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Luiz Perin OAB/ MT 

8804 - OAB:8804 MT

 Vistos,

Tendo em vista que o CPF informado pela parte exequente é inválido, tal 

como verificado através de consulta via sistema Bacenjud, intime-se à 

para indicar o verdadeiro CPF da parte executada ou requerer o que de 

direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 388447 Nr: 4378-88.2015.811.0002

 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: EVAIR DE CAMPOS BARROS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE 

SOCIAL DOS SERVIDORES MINICIPAIS DE VÁRZEA GR, MUNICIPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 398436 Nr: 10510-64.2015.811.0002

 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: MARIA LEONOR SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO ALVES DE 

SOUZA - OAB:18201

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 337/353, no prazo de 10 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, que deverá ser intimada por 

mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 410743 Nr: 17047-76.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GREGORIO DE CAMPOS, CRISTINA VAZ DE 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT, 

PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DO MUNICIPIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado pela parte requerida Previvag.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 339312 Nr: 7389-62.2014.811.0002

 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: HELENA LUCIA DE AQUINO, LAIS SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 339/367, no prazo de 10 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, que deverá ser intimada por 

mandado.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004312-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR JUNIOR MORAES (REQUERENTE)

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004312-86.2018.8.11.0002. REQUERENTE: CESAR JUNIOR MORAES 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 

Nomeio como perito judicial, o DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN – PERITO 

INSS, ENDEREÇO: Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Ed. Work Tower, 9º 

andar, Sala: 908, Centro, CEP, 78020-973, Cuiabá-MT, que servirá 

independente de compromisso, com finalidade de certificar eventual 

incapacidade laborativa da parte autora. Considerando ser o Requerente 

beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita, os honorários periciais 

correrão à conta da Justiça Federal. Considerando, ainda, a complexidade 

dos trabalhos realizados, o zelo profissional, bem como a dificuldade em 

se encontrar nesta Comarca, profissionais que, aceitem o encargo para 

atuar nos feitos previdenciários, em virtude do pequeno valor que é 

atribuído pelos serviços, que tais profissionais prestam nestes feitos, e, 

com o único intuito de dar prosseguimento aos feitos previdenciários em 

tramite nesta Vara, arbitro os honorários do Perito Judicial no valor de R$ 

600,00 (seiscentos reais), aliado a RESOLUÇÃO N. CJF-RES-2014/00305, 

de 07/10/2014 do Conselho Nacional de Justiça. Os procedimentos em 

direção ao pagamento se darão após o término do prazo para que as 

partes se manifestem sobre o laudo, ou, havendo solicitação de 
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esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados. Com 

fundamento no artigo 474 do NCPC, intime-se o Perito Judicial retro 

nomeado, para indicar data e local da realização da perícia, sendo que a 

data deverá ser após trinta dias, para que haja tempo de intimação das 

partes. Após a resposta do perito, intimem-se, imediatamente, as partes da 

data agendada. Intime-se, ainda, o Perito para apresentar o laudo em 

cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data agendada 

para a perícia, respondendo aos quesitos formulados. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias, 

após intimadas as partes da apresentação do laudo (art. 477, Pár.único/ 

CPC). Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de designar 

eventual audiência de instrução e julgamento. Expeça-se o necessário. Int. 

VÁRZEA GRANDE, 28 de agosto de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009078-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

LAURA DELGUINGARO MARTINS (REQUERENTE)

SANDRA FORTUNATO UEMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009078-22.2017.8.11.0002. REQUERENTE: LAURA DELGUINGARO 

MARTINS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, 

etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Postergo a apreciação da 

tutela de urgência almejada, para após a realização da perícia médica. 

CITE-SE a Autarquia/Requerida, com as observâncias e advertências 

legais. Materializada a resposta, com ou sem juntada de documentos, 

abra-se vista à autora, para impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 28 de agosto de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002762-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO (ADVOGADO(A))

CLAUDIO GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002449-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODARIO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

PAULO CESAR GOMES DO CARMO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002985-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JESUS DE SOUZA PORCIUNCULA (REQUERENTE)

PAULO CESAR GOMES DO CARMO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003218-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA ROSARIA ROA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003160-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA PRIMO (AUTOR(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002107-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

DANIELE CURADO JARDINI (REQUERENTE)

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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002321-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ZILDA DE CAMPOS (REQUERENTE)

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS (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-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002771-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (REQUERENTE)

PEDRO MARTINS VERÃO (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. 
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Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002022-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA CARDOSO (AUTOR(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007181-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE SANTOS DE JESUS (REQUERENTE)

ELIANE DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 305831 Nr: 1557-82.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENTO INFANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, e tendo em vista novos documentos retro juntados, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias manifestar, com fulcro no art. 437.§1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 247882 Nr: 7610-84.2010.811.0002

 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: IZILDA DO CARMO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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 em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, e tendo em vista novos documentos retro juntados, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias manifestar, com fulcro no art. 437.§1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 376724 Nr: 24339-49.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA VAREJO S/A, JORGE FERNANDO 

HERZOG, ROBERTO FULCHERBERGUER, CLAUDIA ELISA DE PINHO 

SOARES, ANTONIO RAMATIS FERNANDES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: cristiane de almeida 

coutinho - OAB:5,233, diego jose dasilva - OAB:10.030

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos a fim de intimar o REQUERIDO para no prazo 

de 5 (cinco) dias, manifestar acerca da petição do Requerente requerendo 

a extinção do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 395859 Nr: 9060-86.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIA ARTS LTDA, ADONAIA RODRIGUEZ RUIZ, 

MARIA TEREZA WICHOCKI MONTEIRO, ANTONIO CARLOS WICHOCKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI ARLEY DA SILA - 

OAB:11.250, KATIA CRISANTO - OAB:7.345

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos a fim de intimar o REQUERIDO para no prazo 

de 5 (cinco) dias, manifestar acerca da petição do Requerente requerendo 

a extinção do feito.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 540961 Nr: 10375-47.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR MATUSZEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA BEVILACQUA - 

OAB:18788, JOÃO FRANCISCO MATARA JUNIOR - OAB:6226

 Intimar os advogados João Francisco Matara Junior (OAB/MT 6226) e 

Janaina Bevilacqua (OAB/MT 18.788), defensores do acusado Claudemir 

Matuszewswi, acerca da audiência designada neste Juízo deprecado, 

conforme decisão de fls. 20, cujo teor é o seguinte: "Vistos em correição. 

Designo audiência para inquirição da testemunha para o dia 17 de 

setembro de 2018, às 16h50min, devendo ser observado o requerimento 

ministerial de p. 17. Cientifique-se o MP e a Defensoria Pública. Oficie-se 

ao Juízo deprecante, informando-lhe acerca da data da audiência. Int".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 545597 Nr: 12701-77.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO RICCI STIGLIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carneiro Barros Neto - 

OAB:15216

 Intimar o advogado João Carneiro Barros Neto (OAB/MT 15216), defensor 

do acusado Marco Antonio Ricci Stigliano, para comparecer à audiência 

designada neste Juízo deprecado, conforme decisão de fls. 12, cujo teor é 

o seguinte: "Vistos. Designo audiência para inquirição das testemunhas 

para o dia 17 de setembro de 2018, às 16h40min. Cientifique-se o MP e a 

Defensoria Pública. Oficie-se ao Juízo deprecante, informando-lhe acerca 

da data da audiência. Int".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 395690 Nr: 8939-58.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDINELO FERREIRA MACIEL, LUIZ PAULO 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:8.938, DEFENSOR PUBLICO ESTADUAL - OAB:, LUIS FELIPE 

MONTEIRO DA SILVA - OAB:23.836 MT

 Intimar Doutor Luis Felipe Monteiro da Silva OAB/MT 23.836, Luiz Paulo de 

Lima, para que no prazo de 05 (cinco)dias para juntar procuração.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 545158 Nr: 12437-60.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NASCIMENTO DE SOUSA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celio Oliveira de Souza 

Junior - OAB:12797-B

 Intimar o advogado Célio Oliveira de Souza Júnior (OAB/MT 12.797-B), 

defensor do acusado José Nascimento de Sousa Neto, acerca da 

audiência designada nos autos da carta precatória em epígrafe, conforme 

decisão de fls. 09, cujo teor é o seguinte: "Vistos em correição. Designo 

audiência para inquirição da testemunha para o dia 17 de setembro de 

2018, às 16h30min. Cientifique-se o MP e a Defensoria Pública. Oficie-se 

ao Juízo deprecante, informando-lhe acerca da data da audiência. Int".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 539579 Nr: 9686-03.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DO NASCIMENTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS SANTAREM 

GONZALES - OAB:11.062-A

 Intimar o advogado André Luis Santarem Gonzales (OAB/MT 11.062-A), 

defensor do acusado Wagner do Nascimento Ferreira, acerca da decisão 

de fls. 16, que designou audiência no Juízo deprecado, proferida nos 

autos da Carta Precatória em epígrafe, cujo teor é o seguinte: "Vistos em 

correição. Designo audiência para inquirição da testemunha para o dia 17 

de setembro de 2018, às 16h00min. Cientifique-se o MP e a Defensoria 

Pública. Oficie-se ao Juízo deprecante, informando-lhe acerca da data da 

audiência. Int".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 544942 Nr: 12320-69.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LESSANDRO GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A

 Intimar o advogado Valter da Silva Costa (OAB/MT 9704-A), defensor de 

Lessandro Gomes dos Santos, para comparecer à audiência desginada 

para o dia 17/09/2018 às 17h, conforme decisão de fls. 23, cujo teor é o 

seguinte: "Vistos. Designo audiência para inquirição da testemunha para o 

dia 17 de setembro de 2018, às 17h00min. Cientifique-se o MP e a 

Defensoria Pública. Oficie-se ao Juízo deprecante, informando-lhe acerca 

da data da audiência. Int".

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 310701 Nr: 6762-92.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO SILVÉRIO SOARES PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:60

Intimando:Denunciado(a): Antônio Silvério Soares Pedroso, Rg: 4742346 

SSP MT Filiação: Antonio Soares Pedroso e Alice Soares Pedroso, data de 

nascimento: 20/06/1961, brasileiro(a), natural de Rosario oeste-MT, 

divorciado(a), apontador de obras, Endereço: Rua: 07, Quadra 08, Casa 

01, Bairro: Mapim, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA, devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:O DENUNCIADO ESTA INCURSO NAS PENAS DO 

ARTIGO 306, DA LEI 9.503/97.

Decisão/Despacho:Pelo exposto, julgo procedente a denúncia para 

CONDENAR o réu ANTÔNIO SILVÉRIO SOARES PEDROSO, brasileiro, filho 

de Alice Soares Pedroso e Antônio Soares Pedroso, nascido aos 

20/06/1961, natural de Rosário Oeste/MT, nas penas do art. 306 da Lei nº 

9503/97.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP verifico que o Réu é 

primário.

A culpabilidade é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato.

Não há informações nos autos sobre a conduta social do Réu, nem sobre 

a personalidade.

Os motivos do crime e as circunstâncias são normais ao tipo.

Considerando-se as circunstâncias judiciais acima descritas, fixo-lhe a 

pena-base em 6 (seis) meses de detenção (art. 306 da Lei nº 9503/97).

Reconheço a atenuante da confissão espontânea, porém a pena foi fixada 

no seu mínimo legal.

Não há agravantes.

Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou 

aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima. Estabeleço, o 

regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 

2°, “c”, do Código Penal.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da falta 

de informações nos autos sobre a situação financeira do Réu, entendo 

suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Determino, ainda, a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor 

por 2 (dois) meses, nos termos do art. 293 do CTB.

Não havendo óbice para tanto, nos termos do art. 44, § 2° do Código Penal 

c/c art. 312-A da Lei nº 9.503/97, sem prejuízo da pena de multa aplicada 

e suspensão da habilitação, substituo a pena privativa de liberdade por 

uma restritiva de direitos, a qual deverá ser estipulada pelo Juízo da 

execução.

Deixo de condenar o Réu ao pagamento das custas e taxas processuais, 

por ter sido defendido pela Defensoria Pública.

Determino a restituição dos objetos apreendidos ao Réu.

 Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, III da CF e expeça-se Carta de Guia.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 17 de julho de 2018.

 MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):JULIA CARVALHO VILASBOAS

Portaria:52/2007

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 334884 Nr: 3385-79.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON JOSÉ FERNANDES DA SILVA, 

WILSON SOUZA SANTOS, DOUGLAS DE CAMPOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

IRIS DIAS GONÇALVES BENDÔ - OAB:9486

 I – Designo para dia 02/10/2018, às 14:00 horas, a audiência de instrução 

e julgamento.

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.
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3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 472303 Nr: 22388-49.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON KAIO DE LIMA CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Jefferson Kaio de Lima Carlos, Rg: 2811670-4 SSP MT 

Filiação: Jose Carlos e Maria Cristina de Lima Carlos, data de nascimento: 

10/10/1996, brasileiro(a), natural de Campina grande-PB, solteiro(a), 

barman desempregado, Endereço: Avenida Soares de Andrade, Quadra 

13, Casa 12, Bairro: 1º de Março, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:- Para que compareça neste Juízo de Direito no dia 16 de 

Outubro de 2018, às 14h:30min, para o comparecimento do acusado, e 

nessa oportunidade, em não comparecimento do acusado, será suspenso 

o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do 

CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Ação Penal n. 472303

Vistos etc.

Pelo que se observa o acusado foi notificado por edital às fls. 117, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

103/104), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra JEFFERSON KAIO DE LIMA 

CARLOS.

Designo a audiência para o dia 16 de outubro de 2018, às 14h30min, para 

o comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas o acusado via edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 534730 Nr: 7084-39.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIR NASCIMENTO BIANCHESSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:4455

 Intimação do advogado devidamenge habilitado da decisão que segue: 

"Vistos etc.Recebo, em seus efeitos, o recurso de apelação, ante a 

manifestação do réu às fls. 122.Intime a Defesa para apresentar suas 

razões de recurso, após o Ministério Público para as contrarrazões.Após, 

proceda-se a Gestora Judiciária na forma prevista no art. 346 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro 

Judicial.Feito isso, subam os autos para apreciação do E. Tribunal de 

Justiça.Int.Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 523444 Nr: 265-86.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MORAES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7359/MT, ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - OAB:21521/O

 Intimação do Advogado devidamente habilitado nos autos para a 

Audiência de Instrução e Julgamento dia 25 de Outubro de 2018 às 15h00 

no Fórum desta Comarca.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 544963 Nr: 12333-68.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ COSTA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS EDUARDO OLIVEIRA 

MIRANDA - OAB:10.394

 Intimação do advogado devidamente habilitado nos autos para a 

Audiência de Instrução e Julgamento no dia 20 de setembro de 2018 às 

16h30min no Fórum desta Comarca.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 519270 Nr: 24095-18.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO APARECIDO ROCHA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VENANCIO CORREA DOS 

SANTOS JUNIOR - OAB:20399/O

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Antonio Aparecido Rocha Oliveira, Cpf: 03173891147, 

Rg: 19668252 SSP MT Filiação: Jose de Oliveira e Abadia Aparecida da 

Rocha, data de nascimento: 01/03/1990, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, autonomo- serralheiro, Endereço: Rua Carlos 

Avalone, Casa 12, Quadra 02, Bairro: Cohab Nair Sacre, Cidade: Várzea 

Grande-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO ACUSADO para ciência do inteiro teor da 

sentença proferida nos autos supra identificados para, querendo, recorrer 

em prazo oportuno.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:VISTOS ETC.

O representante do Ministério Público com atribuições perante este juízo, 

baseando-se no Inquérito Policial que juntou, ofertou denúncia contra o 

acusado pelo cometimento em tese do crime de tráfico de drogas, 

capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Narra o Ministério Público que no dia 06 de julho de 2017, por volta das 

20h00min, policiais militares em rondas pela Rua 24 de Outubro, bairro 

Nadir Sacre, nesta Cidade, se depararam com o adolescente Rudson 

Lemes de Oliveira e o denunciado Antônio Aparecido Rocha Oliveira que, 

ao perceberem a presença da guarnição, correram para o interior da 

residência, pularam o muro e tomaram rumo ignorado, sendo que, durante 

a fuga o denunciado Antonio dispensou um objeto. Em seguida, os 

agentes constataram que o objeto dispensado por Antonio se tratava de 

03 (três) porções de cocaína. Após, os agentes abordaram no interior da 

residência a denunciada Michele contando determinada quantia em 

dinheiro e separando porções de cocaína que estavam embaladas da 

mesma forma que as que foram dispensadas por Antônio. Durante as 

buscas no imóvel foram encontradas 22 (vinte e duas) porções de 

cocaína, a quantia de R$ 721,00 (setecentos e vinte e um reais) em 

espécie e dois aparelhos de televisão de procedência não comprovada.

Narra ainda o Ministério Público que as substâncias apreendidas 

apresentaram resultado POSITIVO para o princípio ativo da COCAÍNA, 

pesando 7,19g (sete gramas e dezenove centigramas).

Por derradeiro o Ministério Público pugna pela condenação arrolando 

testemunhas.

Pelo despacho de fls. 71/72 foi decretada a prisão preventiva do réu 

Antonio Aparecido Rocha por encontrar-se em local incerto e não sabido, 

bem como deu-se prosseguimento ao feito. A acusada Michele foi 

notificada pessoalmente (fls.79), já Antonio, apesar de estar em local 

incerto e não sabido, constituiu advogado nos autos (procuração de fls. 

84) e ambos apresentaram defesa prévia às fls. 86/90.
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A denúncia foi recebida às fls. 93.

Na audiência (fls. 150) foi determinado o desmembramento do feito e a 

citação por edital do réu Antonio. Após, em continuidade, na audiência de 

fls. 173 foi decretada a revelia do acusado (art. 367, do CPP) e inquirida a 

testemunha Diego da Silva Serafim. No mesmo ato, as partes pugnaram 

pelo traslado do depoimento das testemunhas Helton Campos de Paula, 

Adriana Maria da Costa Santos, Rosangela Aparecida Rocha, Rudson 

Lemes de Oliveira e Marcelo Vicente da Silva, prestado no feito 

desmembrado para este, na condição de prova emprestada, o que foi 

deferido. O interrogatório do acusado foi prejudicando em razão da 

revelia, sendo o feito remetido às alegações finais por memoriais.

O laudo definitivo das substâncias apreendidas foi juntado às fls. 204/206.

O Ministério Público, em suas alegações finais, entendendo estarem 

comprovadas a materialidade e autoria delitiva, pugnou pela condenação 

do acusado (fls. 195/203).

Por seu turno, a defesa (fls. 208/211), entendendo não haver provas 

suficientes que dessem guarida à pretensão acusatória, pugnou pela 

absolvição do acusado nos termos do art. 386, V e VII, do Código de 

Processo Penal.

Então, vieram-me os autos conclusos.

Relatados, decido.

Da materialidade –

Não há qualquer dúvida quanto a materialidade do crime de tráfico em 

questão, a qual restou devidamente consubstanciada no laudo definitivo 

de análise da substância apreendida, colacionado ao feito às fls. 204/206. 

Tal laudo é esclarecedor ao relatar o resultado POSITIVO para a presença 

de COCAÍNA.

Da autoria –

Não há a menor dúvida de que o acusado incidiu no crime de tráfico ao ter 

em depósito e trazer consigo substância entorpecente, destinada à venda.

Vejamos as provas colacionadas aos autos.

A testemunha policial Diego da Silva Serafim relatou (mídia) que estava 

fazendo rondas com a guarnição e visualizaram o adolescente Rudson na 

porta da casa do réu Antônio dispensando uma porção de droga. Ato 

contínuo o menor correu para dentro da residência, ao passo que o réu 

Antônio e Rudson fugiram pulando o muro.

O policial Helton Campos de Paula declarou (mídia) que ao tentar abordar o 

réu Antonio e o menor Rudson, Antonio pulou o muro e o menor adentrou à 

residência. Declarou ainda que no local estava a corré Michele mexendo 

com a droga e contando dinheiro. Relata que Antonio e Michele eram os 

donos da casa e os demais seriam usuários de droga.

O menor Rudson Lemes de Oliveira (mídia), como comumente ocorre em 

delitos envolvendo adolescentes, assumiu a propriedade da droga, 

declarando que estava em companhia de Marcelo e não do acusado 

Antônio, bem como declarou que a única droga apreendida era a que 

estava em sua posse.

A testemunha de defesa Marcelo Vicente da Silva declarou ser usuária de 

droga e também assumiu a propriedade do entorpecente, relatando que as 

22 (vinte e duas) porções apreendidas seriam para o seu consumo, que 

estava com o menor Rudson e teria jogado a droga no quintal quando 

avistou a polícia. Declarou ainda que não conhece muito bem o acusado 

Antônio e nem sabia que a ré Michele morava ali.

As testemunhas Rosangela Aparecida Rocha e Adriana Maria da Costa 

Santos em juízo (mídia) nada de substancial trouxeram para a apuração da 

verdade processual sendo meramente abonatórias.

O acusado não foi interrogado em juízo em razão de sua ausência/revelia 

(art. 367 do Código de Processo Penal).

Pois bem.

Nota-se patente contradição entre os depoimentos colhidos. A corré 

Michele em seu interrogatório na fase inquisitória (fls. 17/18) declarou que 

Marcelo era colega de seu marido, o réu Antônio, e que Marcelo teria 

passado o final de semana em sua casa, versão mantida por Marcelo 

naquela fase (fls. 15), oportunidade em que ele ainda declarou que na 

data do fato o adolescente Rudson e Antonio adentraram a residência 

correndo e a polícia logo após eles. Já em seu depoimento em Juízo, 

Marcelo declarou que não sabia quem morava na casa e que pouco 

conhecia o réu Antonio, além de, na oportunidade, assumir a propriedade 

da droga.

Ademais, observa-se ainda que tanto Marcelo quanto o menor Rudson 

oportunamente “assumem” a propriedade da droga novamente na tentativa 

de livrar os denunciados Antônio e Michele de uma possível 

responsabilização pela autoria do crime em questão, o que revela a pouca 

confiabilidade das versões distorcidas trazidas por eles.

Deste modo, a versão narrada pelas testemunhas é inverossímil, 

mostrando-se conflitante com os demais elementos de provas.

No caso, as circunstâncias em que ocorreram as apreensões das drogas, 

inicialmente com o acusado Antônio que juntamente com o adolescente 

Rudson transportavam 03 (três) porções de cocaína e após na residência 

dos acusados onde os policiais encontraram Michele separando 19 

(dezenove) porções de cocaína e contando dinheiro, formam um conjunto 

probatório seguro e harmonioso a demonstrar a prática delitiva por parte 

do réu.

Além disso, o acusado já possui histórico de envolvimento com o tráfico, 

conforme antecedentes criminais de fls. 73/74, o que também é um 

indicativo da destinação comercial da droga, conforme interpretação legal 

decorrente do art. 28, § 2º, última parte da Lei Antidrogas.

Veja-se que os depoimentos dos policiais militares colhidos na fase judicial 

confirmam os depoimentos da fase extrajudicial no sentido de que o 

adolescente Rudson e o acusado Antonio estavam em frente a residência 

do réu e, ao visualizarem a guarnição policial, dispensaram um objeto ao 

solo e empreenderam fuga. Após, os milicianos constataram que o objeto 

dispensado era na verdade 03 (três) porções de cocaína. Após, no 

momento em que os policiais adentraram à residência, a corré Michele foi 

surpreendida contando a quantia de R$ 721,00 (setecentos e vinte e um 

reais) e separando um total de 19 (dezenove) porções de cocaína que 

estavam embaladas da mesma forma que as dispensadas por seu 

companheiro Antônio.

Ressalte-se ainda que o referido depoimento dos agentes policiais 

colhidos sob o crivo do contraditório merece credibilidade máxime quando 

em harmonia com os elementos constantes dos autos, constituindo-se, 

assim, elementos aptos a respaldar a condenação.

Da causa de aumento do art. 40, inciso VI da lei de Drogas.

Inegável que o réu Antonio, sem se importar com a idade do adolescente 

Rudson Lemes de Oliveira o envolveu na traficância, vez que o menor 

estava na frente de sua residência, onde foram apreendidas as porções 

de droga, que seriam no todo ou em parte consumidas ou repassadas ao 

menor, o qual, frise-se, para proteger o réu e prejudicar a instrução, 

assumiu falsamente a responsabilidade de outro.

Diz o art. 40, VI, da Lei 11.343/06: “As penas previstas nos arts. 33 a 37 

desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: (...) VI – em sua 

prática envolver ou visar atingir criança ou adolescentes ou a quem tenha, 

por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento 

e determinação...”.

 Destarte, no caso incide a majorante específica.

Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 -

O réu não faz jus à minorante, já que é considerado reincidente específico 

(CP, art. 61, I), tendo sido previamente condenado ao tempo deste delito 

por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei de Drogas), por este Juízo 

(Ação Penal – ID-220216), a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de 

reclusão – com trânsito em julgado em 07/01/2011; pelo crime disposto no 

art. 15, caput, da Lei 10.826/03, por este Juízo (Ação Penal – ID-220220), 

a pena de 02 (dois) anos de reclusão, – com trânsito em julgado em 

04/10/2010 e também pelo delito disposto no art. 14, caput, da Lei 

10.826/03, pelo Juízo da 4º Vara Criminal desta Comarca – cód. 280317, a 

pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão – com trânsito em 

julgado em 10/03/2011, conforme FAC de fls. 73/74, não tendo decorrido o 

período da reabilitação ou depuração da reincidência nos termos do art. 

64, I do Código Penal.

Da perda dos bens –

Os bens apreendidos no feito já foram objeto de apreciação nos autos de 

origem (cód. 504882).

Do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei antidrogas –

Reza o artigo em questão que a natureza e a quantidade da droga 

servirão de critério de recrudescimento da pena base e de modo 

diferenciado, já que preponderam sobre os demais elementos.

No caso dos autos, apesar de a natureza da droga apreendida (cocaína) 

ser extremamente deletéria, a quantidade (7,19g) é considerada pequena, 

razão pela qual deixo de exasperar a pena base.

 Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o acusado 

ANTONIO APARECIDO ROCHA OLIVEIRA, suficientemente qualificado nos 

autos, nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 

11.343/2006.

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, são favoráveis ao 

réu: a culpabilidade; a conduta social; a personalidade, os motivos; as 
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circunstâncias e as consequências, o comportamento, a natureza e a 

quantidade de droga, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

A toda evidência deve ser valorada desfavoravelmente, os antecedentes 

criminais, uma vez que pende contra o réu condenação definitiva, por ato 

anterior a estes fatos, pelo crime disposto no art. 14, caput, da Lei 

10.826/03, pelo Juízo da 4º Vara Criminal desta Comarca – cód. 280317, a 

pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão – com trânsito em 

julgado em 10/03/2011, conforme FAC de fls. 73/74

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, atribuindo 6 (seis) meses e 

50 (cinquenta) dias multa para as circunstâncias judiciais desfavoráveis 

(maus antecedentes), e aplico a pena base distanciada do mínimo legal, ou 

seja, em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e 

cinquenta) dias multa.

Não há atenuantes.

Em razão da reincidência elevo a pena em 6 (seis) meses e 50 (cinquenta) 

dias multa, encontrando-a em 6 (seis) anos de reclusão e 600 

(seiscentos) dias multa – frisando que a reincidência não se funda no 

mesmo fato que levou ao reconhecimento dos antecedentes.

Em razão da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, elevo a 

pena em 1/6 (um sexto), passando-a para 7 (sete) anos de reclusão e 700 

(setecentos) dias multa.

Inexistindo outras causas de alteração da reprimenda, 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°, “a” do Código Penal.

Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, 

tendo em conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1º do art. 

49 e art. 60 do Código Penal, cc art. 43 da Lei 11.343/06.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Após o trânsito em julgado, lancem-se o nome da ré no rol dos culpados.

Ainda, após o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe aos 

órgãos de informação, Secretarias de Segurança, TRE, etc…

Transitada em julgado (ou somente para o Ministério Público) expeça-se o 

competente executivo provisório de pena.

Ocorrendo a confirmação desta pela segunda instância, expeça-se o 

executivo de pena.

Persistentes os pressupostos e circunstâncias da prisão preventiva, 

restando evidentes no feito materialidade e autoria, aliada hediondez da 

conduta do tráfico de drogas, além de pender contra o réu condenação 

transitada em julgado, o que revela, concretamente, a reiteração 

criminosa, além de ainda encontrar-se em local incerto e não sabido, 

mantenho a prisão preventiva decretada às fls.71/72.

Certifique-se a Senhora Gestora quanto ao registro do mandado de prisão 

nos bancos de dados competentes.

Publique-se. Registre-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Sâmia Caroline dos Santos Silva, Analista 

Judiciária

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 472303 Nr: 22388-49.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON KAIO DE LIMA CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Notifique-se o acusado (bem como seu advogado, se tiver constituído), 

para responder a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Deverá o Sr. Oficial de Justiça indagar ao acusado se possui advogado 

constituído, fazendo constar na certidão o nome completo do causídico, 

devendo ainda adverti-lo de que caso não apresente a resposta à 

acusação no prazo legal o feito será remetido à Defensoria Pública para 

tal finalidade.

Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, por advogado 

constituído, abra-se imediatas vistas à Defensoria Pública para que o faça.

Com a apresentação da defesa do acusado, voltem-me conclusos para 

deliberação.

Defiro os requerimentos ministeriais contidos na denúncia de fls. 07.

Cumpra-se.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 433239 Nr: 2954-74.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS AUGUSTO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINO CÉSAR DE 

MAGALHÃES - OAB:14.445/MT, Cesar Augusto de Magalhães - 

OAB:3237-B

 DR. ALINO CÉSAR DE MAGALHÃES - OAB/MT 1445/O, da audiência de 

Interrogatório designada para o dia 06/09/2018 às 14:00 horas, trazendo 

consigo o acusado: Lucas Agusto de Farias.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446489 Nr: 10189-92.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO PEREIRA DEODATO CORREA, 

CHRISTIAN DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AUGUSTO PEREIRA DEODATO CORREA, 

Filiação: Luziana Lino Pereira e José Deodato Correia, data de nascimento: 

23/08/1996, brasileiro(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: DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e, 

em conformidade com a fundamentação supra:1. CONDENO o acusado 

AUGUSTO PEREIRA DEODATO CORRÊA nas sanções do art. 157, §2º, 

incisos I e II, do Código Penal, à pena de 05 (CINCO) ANOS e 04 (QUATRO) 

MESES DE RECLUSÃO a ser cumprida, inicialmente, em regime 

SEMIABERTO, e mais o pagamento de 30 (TRINTA) DIAS-MULTA à razão 

de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato;2. 

CONDENO o acusado CHRISTIAN DA SILVA CARVALHO nas sanções do 

art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 06 (SEIS) ANOS e 

04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO a ser cumprida, inicialmente, em 

regime FECHADO, e mais o pagamento de 35 (TRINTA e CINCO) 

DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época do fato.Os acusados, que foram assistidos pela Defensoria Pública, 

ficam ISENTOS do pagamento das custas processuais.CONCEDO ao 

acusado CHRISTIAN o direito de recorrer em liberdade, uma vez que, por 

este processo se encontra solto.Com fundamento no art. 91, inciso II, 

alínea “a”, do Código Penal, DECRETO a perda da arma de fogo e munições 

apreendidas, que deverão ser encaminhadas ao Exército Brasileiro.Com o 

trânsito em julgado para o réu AUGUSTO PEREIRA DEODATO CORRÊA, 

FORME-SE o executivo de pena, que deverá ser encaminhado à 2ª Vara 

Criminal da Capital. Cumprido o mandado, FORME-SE o executivo de pena, 

que também deverá ser encaminhado à 2ª Vara Criminal da 

Capital.PROCEDA-SE, finalmente, com as comunicações pertinentes ao 

TRE, via sistema INFODIP, para os fins previstos no art. 15, inciso III, da 

Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos).INTIMEM-SE, 

pessoalmente, o condenado CHRISTIAN, Ministério Público e Defensoria 

Pública e, via DJE, o condenado AUGUSTO, que é revel.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 676 de 687



Miranda, digitei.

Várzea Grande, 27 de agosto de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 548016 Nr: 14036-34.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON RODRIGUES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PINHEIRO MARQUES - 

OAB:17874/MT, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - OAB:22973/O MT

 INTIMAR ADVOGADO DO ACUSADO EVERTON RODRIGUES DE MELO, 

Drs. PABLO PINHEIRO MARQUES - OAB/MT 17.874/O e SAMUEL DE 

OLIVEIRA VARANDA - OAB/MT 22.973/O, PARA COMPARECEREM 

PERANTE ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇAÕ E JULGAMENTO 

DESIGNADA PARA O DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 16H00

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 304310 Nr: 25300-58.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENE DE CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: hariadiny halessa de 

almeida lobato - OAB:22992

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDENE DE CAMPOS SILVA, Rg: 

1899255-2, Filiação: Ana Maria de Campos Silva, data de nascimento: 

14/02/1986, brasileiro(a), natural de Várzea Grande-MT, convivente. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto Posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENOnas 

penas do art. 129, § 9º, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, do 

Código Penal, nos termos dos arts. 5º e 7º, da Lei n.º 11.340/2006, o réu 

VALDENIS DE CAMPOS SIVA, brasileiro, filho de Ana Maria de Campos 

Silva, nascido aos 14/02/86, natural de Várzea Grande/MT.Passo à 

dosimetria da pena:Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, 

verifico que não constam nos autos informações que justifiquem a 

aplicação da pena acima do mínimo legal, motivos pelos quais fixo-lhe a 

pena-base em 3 (três) meses de detenção (CP, art. 129, § 9º).O réu 

confessou o crime, circunstância que atenua a pena, nos termos do artigo 

65, III, d, do Código Penal, no entanto, deixo de aplicar a redução legal 

porque a pena já se encontra no patamar mínimo.Estando presente a 

causa geral de aumento de pena prevista no art. 71 do CP, por ter sido o 

crime praticado por duas vezes contra a mesma vítima, em continuação 

delitiva, aumento a pena em 1/6, resultando, pois, em 03 (três) meses e 15 

dias de detenção. Diante da ausência de qualquer outra causa 

modificadora torno-a definitiva devendo ser cumprida em regime aberto 

(CP, art. 33, § 2º, c).1. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do 

condenado no rol dos culpados;2. Expeça-se ofício ao TRE-MT;3. 

Expeçam-se ofícios comunicando o trânsito em julgado da sentença 

condenatória irrecorrível aos órgãos de identificação Federal e Estadual;4. 

Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a com cópia da 

denúncia, da sentença e do trânsito em julgado;5. Intime-se a vítima sobre 

o conteúdo da presente sentença (art. 21, da Lei nº 11.340/06);Deixo de 

fixar valor mínimo para reparação do dano, em face da ausência de 

elementos precisos acerca do prejuízo suportado, o que não afasta a 

busca de indenização no juízo cível.Custas na forma da lei.P.R.I.C. Várzea 

Grande/MT, 05 de fevereiro de 2018. Eduardo Calmon de Almeida 

CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda Muller Coelho 

de Souza, digitei.

Várzea Grande, 29 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.: 477144 Nr: 226-26.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR PORFÍRIO DA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT DE AMORIM 

- OAB:6.610/MT

 INTIMAÇÃO para o advogado (a )Wesley Robert de Amorim, OAB/MT 

6610/MT, apresentar alegações finais no pazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 429900 Nr: 743-65.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ALVES EVANGELISTA, ADRIANA 

CATARINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUDA TAYSA PIMENTA MAIA 

- OAB:18984, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, ERIK JUNIOR NEVES 

BARACAT - OAB:18.525

 INTIMAÇÃO para o advogado (a)Elias Alves Evangelista e Auda Taysa 

Pimenta Maia, apresentar alegações finais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335513 Nr: 3983-33.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IURY MENDES CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Campos / Defensoria 

Pública - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IURY MENDES CHAVES, Cpf: 

70256527172, Rg: 5295193, Filiação: Cleusa Rosa Mendes e Gilson 

Pereira Chaves, data de nascimento: 05/10/1981, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), Telefone (65) 9302-2009. 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 PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia para CONDENAR pela prática dos delitos tipificados no art. 21 do 

Decreto Lei n.º 3.688/41 e do art. art.147, por duas vezes, todos c/c o art. 

61, inciso II, alínea “f” e “h”, todos do Código Penal, todos na forma do art. 

69 do Código Penal, com observância dos arts. 5º e 7º da Lei nº 11340/06, 

IURY MENDES CHAVES, brasileiro, filho de Gilson Pereira Chaves e Cleusa 

Rosa Mendes, nascido aos 05/10/1981, natural de Cuiabá/MT e 

ABSOLVER do delito tipificado no artigo 330, caput, do Código Penal, com 

fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.1)Artigo 147, 

caput, do Código Penal c/c art. 61,inciso II, alíneas f e h, do CP: crime 

ocorrido em 19/06/2013.Analisando o artigo 59 do Código Penal, verifico 

que estão ausentes elementos nos autos que possibilitem a análise da 

culpabilidade, personalidade, conduta social, circunstâncias do crime, 

motivo e consequências da infração, fixo a pena-base em 01 (um) mês de 

detenção (CP, art. 147).Incide na espécie a agravante prevista na alínea f 

do inciso II, do art. 61 do CP, razão pela qual agravo- lhe a pena em 30 

(trinta) dias, resultando em 02 (dois) meses de detenção.Além disso, o 

crime foi praticado contra vítima maior de 60 anos (folha 25), motivo pelo 

qual, com fundamento no artigo 61, II, alínea h do Código Penal, agravo-lhe 
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a pena em 30 (trinta) dias, resultando em 03 (três) meses de detenção. O 

Diante da ausência de qualquer outra causa modificadora, torno definitiva 

a pena de 03 (três) meses de detenção, devendo esta ser cumprida em 

regime aberto (CP, art. 33, § 2º, c e § 3º).2)Artigo 147, caput, do Código 

Penal c/c art. 61, inciso II, alíneas f e h, do CP: crime ocorrido em 

09/02/2014.Analisando o artigo 59 do Código Penal, verifico que estão 

ausentes elementos nos autos que possibilitem a análise da culpabilidade, 

personalidade, conduta social, circunstâncias do crime, motivo e 

consequências da infração, fixo a pena-base em 01 (um) mês de 

detenção (CP, art. 147).Incide na espécie a agravante prevista na alínea f 

do inciso II, do art. 61 do CP, razão pela qual agravo- lhe a pena em 30 

(trinta) dias, resultando em 02 (dois) meses de detenção.Além disso, o 

crime foi praticado contra vítima maior de 60 anos (folha 25), motivo pelo 

qual, com fundamento no artigo 61, II, alínea h do Código Penal, agravo-lhe 

a pena em 30 (trinta) dias, resultando em 03 (três) meses de detenção. O 

Diante da ausência de qualquer outra causa modificadora, torno definitiva 

a pena de 03 (três) meses de detenção, devendo esta ser cumprida em 

regime aberto (CP, art. 33, § 2º, c e § 3º).3)Art. 21 do Decreto Lei n.º 

3.688/41 c/c art. 61, inciso II, alíneas f e h, do CP. Analisando o artigo 59 

do Código Penal, verifico que estão ausentes elementos nos autos que 

possibilitem a análise da culpabilidade, personalidade, conduta social, 

circunstâncias do crime, motivo e consequências da infração, fixo a 

pena-base em 15 (quinze) dias de prisão simples.Incide na espécie a 

agravante prevista no inciso II, alínea f do art. 61 do CP, razão pela qual 

agravo- lhe a pena em 15 (quinze) dias, resultando em 01 (um) mês de 

prisão simples.Além disso, o crime foi praticado contra vítima maior de 60 

anos (folha 25), motivo pelo qual, com fundamento no artigo 61, II, alínea h 

do Código Penal, agravo-lhe a pena em 15 (quinze) dias, resultando em 01 

(um) mês e 15 (quinze) dias e de prisão simples. Diante da ausência de 

qualquer outra causa modificadora, torno 01 (um) mês e 15 (quinze) dias e 

de prisão simples.Por força do disposto no art. 69 do CP, havendo 

concurso material de crimes as penas devem ser aplicadas 

cumulativamente, desta forma, fixo a pena definitiva em 06 (seis) meses 

de detenção, devendo esta ser cumprida em regime aberto (CP, art. 33, § 

2º, c) e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples.1. Após o 

trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados;2. 

Expeça-se ofício ao TRE-MT;3. Expeçam-se ofícios comunicando o trânsito 

em julgado da sentença condenatória irrecorrível aos órgãos de 

identificação Federal e Estadual;4. Expeça-se a carta de execução de 

pena instruindo-a com cópia da denúncia, da sentença e do trânsito em 

julgado;5. Intime-se a vítima sobre o conteúdo da presente sentença (art. 

21, da Lei nº 11.340/06);Custas na forma da lei.P.R.I.C. Várzea 

Grande/MT, 31 de janeiro de 2017. Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Graziela Cristiane 

Juchem, digitei.

Várzea Grande, 24 de maio de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 304310 Nr: 25300-58.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENE DE CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: hariadiny halessa de 

almeida lobato - OAB:22992

 Isto Posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO nas penas do 

art. 129, § 9º, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, do Código 

Penal, nos termos dos arts. 5º e 7º, da Lei n.º 11.340/2006, o réu 

VALDENIS DE CAMPOS SIVA, brasileiro, filho de Ana Maria de Campos 

Silva, nascido aos 14/02/86, natural de Várzea Grande/MT.Passo à 

dosimetria da pena:Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, 

verifico que não constam nos autos informações que justifiquem a 

aplicação da pena acima do mínimo legal, motivos pelos quais fixo-lhe a 

pena-base em 3 (três) meses de detenção (CP, art. 129, § 9º).O réu 

confessou o crime, circunstância que atenua a pena, nos termos do artigo 

65, III, d, do Código Penal, no entanto, deixo de aplicar a redução legal 

porque a pena já se encontra no patamar mínimo.Estando presente a 

causa geral de aumento de pena prevista no art. 71 do CP, por ter sido o 

crime praticado por duas vezes contra a mesma vítima, em continuação 

delitiva, aumento a pena em 1/6, resultando, pois, em 03 (três) meses e 15 

dias de detenção. Diante da ausência de qualquer outra causa 

modificadora torno-a definitiva devendo ser cumprida em regime aberto 

(CP, art. 33, § 2º, c).1. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do 

condenado no rol dos culpados;2. Expeça-se ofício ao TRE-MT;3. 

Expeçam-se ofícios comunicando o trânsito em julgado da sentença 

condenatória irrecorrível aos órgãos de identificação Federal e Estadual;4. 

Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a com cópia da 

denúncia, da sentença e do trânsito em julgado;5. Intime-se a vítima sobre 

o conteúdo da presente sentença (art. 21, da Lei nº 11.340/06);Deixo de 

fixar valor mínimo para reparação do dano, em face da ausência de 

elementos precisos acerca do prejuízo suportado, o que não afasta a 

busca de indenização no juízo cível.Custas na forma da lei.P.R.I.C. Várzea 

Grande/MT, 05 de fevereiro de 2018. Eduardo Calmon de Almeida 

CézarJuiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 408090 Nr: 15649-94.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVACI BUQUIGARE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE PEREIRA BARROS - 

OAB:10757

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DORVACI BUQUIGARE CASTRO, Cpf: 

00041989139, Rg: 15113302, Filiação: Rosangela Pereira Buquigare e 

Wellinton Huberto de Castro, data de nascimento: 20/06/1982, brasileiro(a), 

natural de Eldorado-MS, convivente, borracheiro, Telefone 3684-1107. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Isto posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO, nas 

penas do art. 129, § 9º do CP c/c arts. 5º e 7º, da Lei n.º 11.340/2006, o 

réu DORVACI BUQUIGARE CASTRO, brasileiro, filho de Wellington 

Humberto de Castro e Rosângela Pereira Buquigare, nascido aos 20/06/82, 

natural de Eldorado/MS.Passo à dosimetria das penas:Analisando as 

circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o réu é primário e não possui 

antecedentes criminais. Sobre conduta social e personalidade não há 

informações nos autos. A culpabilidade do Réu não lhe é favorável, não 

sendo esta a conduta esperada de um homem em relação à sua 

companheira: agredi-la fisicamente, mesmo sabendo que se trata de uma 

pessoa evidentemente mais fraca física e emocionalmente que ele próprio, 

uma mulher, entretanto tais circunstâncias são normais para o tipo. As 

consequências do crime foram graves, conforme se verifica no laudo de 

lesões corporais de folhas 52/58, uma vez que a vítima ficou muito 

lesionada. Assim, considerando-se as circunstâncias judiciais acima 

descritas, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) meses de detenção (CP, art. 

129, § 9º).O réu confessou o crime, circunstância que atenua a pena, nos 

termos do artigo 65, III, d, do Código Penal, motivo pelo qual reduzo a pena 

em 30 (trinta) dias. Diante da ausência de qualquer outra causa 

modificadora, torno definitiva a pena de 04 (quatro) meses de detenção, 

devendo esta ser cumprida em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, c e § 3º).1. 

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos 

culpados;2. Expeça-se ofício ao TRE-MT;3. Expeçam-se ofícios 

comunicando o trânsito em julgado da sentença condenatória irrecorrível 

aos órgãos de identificação Federal e Estadual;4. Expeça-se a carta de 

execução de pena instruindo-a com cópia da denúncia, da sentença e do 

trânsito em julgado;5. Intime-se a vítima sobre o conteúdo da presente 

sentença (art. 21, da Lei nº 11.340/06);Custas na forma da lei.P.R.I.C. 

Várzea Grande/MT, 27 de março de 2017. Eduardo Calmon de Almeida 

CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Graziela Cristiane 

Juchem, digitei.
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Várzea Grande, 09 de novembro de 2017

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 433023 Nr: 2809-18.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICK DE ARRUDA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ERICK DE ARRUDA NETO, Rg: 18814689, 

Filiação: Simião de Arruda e Loadil Francisca de Paula Arruda, data de 

nascimento: 30/01/1990, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, 

Telefone 65-92001515/93019908. 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: Pelo exposto e por tudo mais que dos autos conta, JULGO 

PROCEDENTE a denúncia e CONDENO, nas penas do art. 147, caput, c/c 

art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal e também em combinação com os 

arts. 5º e 7º da Lei nº. 11.340/06 ERICK DE ARRUDA NETO, brasileiro, filho 

de Simião de Arruda e Loadil Francisca de Paula Arruda, nascido aos 

30/01/90, natural de Várzea Grande/MT.Passarei à análise das 

circunstâncias do art. 59 do CP: Não existem nos autos circunstâncias 

que justifiquem a aplicação da pena-base acima do mínimo legal. Assim, 

fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenção (CP, art. 

147).Considerando que a vítima era convivente do Réu, em razão da 

determinação contida no art. 61, II, alínea f, agravo-lhe a pena em 30 

(trinta) dias, resultando em 02 (dois) meses de detenção. Além disso, o 

réu é reincidente, nos termos do artigo 63 do Código Penal, motivo pelo 

qual, com fundamento no artigo 61, I, do Código Penal, agravo-lhe a pena 

em 30 (trinta) dias, resultando em 03 (três) meses de detenção. Estando 

presente a causa geral de aumento de pena prevista no art. 71 do CP, por 

ter sido o crime praticado por diversas vezes, no período de julho a agosto 

de 2014, em continuação delitiva, aumento a pena em 1/3, resultando, pois, 

em 04 (quatro) meses de detenção. Diante da ausência de qualquer outra 

causa modificadora torno-a definitiva devendo ser cumprida em regime 

aberto (CP, art. 33, § 2º, c).1. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome 

do condenado no rol dos culpados;2. Expeça-se ofício ao TRE-MT;3. 

Expeçam-se ofícios comunicando o trânsito em julgado da sentença 

condenatória irrecorrível aos órgãos de identificação Federal e Estadual;4. 

Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a com cópia da 

denúncia, da sentença e do trânsito em julgado;5. Intime-se a vítima sobre 

o conteúdo da presente sentença (art. 21, da Lei nº 11.340/06);Fixo o 

valor de indenização mínimo para vítima de R$ 973,00 (novecentos e 

setenta e três reais).Custas na forma da lei.P.R.I.C. Várzea Grande/MT, 28 

de março de 2017. Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Graziela Cristiane 

Juchem, digitei.

Várzea Grande, 09 de novembro de 2017

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 454905 Nr: 14057-78.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY ROBERT AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilomar Hiller - OAB:10768

 Código: 454905

VISTOS ETC

Compulsando os autos, verifico as testemunhas Nilmara de Souza Lima, 

Tahynara Kima Souza, Nilza Dorado de Souza, Eliane Gomes Ferreira, 

Genecy Jorge de Almeida Silva e Rafaela Vitoria Mendes Volcov foram 

ouvidas à folha 118.

A defesa do acusado insistiu na oitiva das testemunhas Marcos Antonio 

da Silva, Ariadny Pereira Milhomem dos Santos, João Netto, Kátia Ferreira 

da Silva Pereira e requereu a substituição da testemunha Manoel Salvador 

Pereira Leite pela testemunha Elias de tal (folhas 126/131).

Defiro o pedido de substituição da testemunha Manoel Salvador Pereira 

Leite pela testemunha Elias de tal.

Indefiro o pedido da defesa para expedição de ofício ao CIOSP, uma vez 

que as filmagens relativas ao dia 21/08/2017 não condizem com os fatos 

narrados na denúncia e são inúteis à busca da verdade real.

Assim, designo para o dia 18 de 10 de 2018, às 14h00min, a audiência de 

instrução e julgamento para oitiva das testemunhas e interrogatório do réu.

Intimem-se o réu para seu interrogatório.

Intimem-se as testemunhas de defesa nos endereços indicados à folha 

129.

 Ciência ao MP.

Intimem-se os advogados constituídos do réu e da vítima.

Cumpra-se.

Várzea Grande, 25 de abril de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 524092 Nr: 785-46.2018.811.0002

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GMDM, ADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDACIR ROCHA BERNARDON - 

OAB:OAB/MT5875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em observância ao artigo 198, inciso VII, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei nº 8.069/90), reexaminando a questão decidida, concluo 

que não deve ser modificada a sentença recorrida, cujos fundamentos 

bem resistem às razões do recurso, de forma que a mantenho na íntegra, 

por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dessa forma, tendo em vista a tempestividade do recurso de apelação 

interposto às fls. 124/137, conforme certidão de fls. 144, bem como a 

desnecessidade de preparo (art. 198, inciso I, do ECA), recebo-o apenas 

no natural efeito devolutivo.

No mais, considerando que já houve apresentação de contrarrazões (fls. 

206/210), determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens, nos termos do 

artigo 198, inciso VIII, da Lei nº 8.069/90, observadas as formalidades 

legais, para regular processamento e julgamento.

Intimem-se.

Cumpra-se, observando-se o disposto no artigo 198, VIII, do ECA.

Várzea Grande, 29 de agosto de 2018.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Amini Haddad Campos

 Cod. Proc.: 211801 Nr: 1460-67.2018.811.0112

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILSON NUNES FÉLIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Rosa de Oliveira - 

OAB:17953/B

 Intimar o Dr. EDMILSON ROSA DE OLIVEIRA, OAB/MT 17.953/B, na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 679 de 687



qualidade de advogado do autor do fato VANILSON NUNES FELIX, nos 

autos, código 211801, para participar da audiência de conciliação 

designada para o dia 14 de novembro de 2018, as 16:00 horas, na sede 

do Juizado Especial Criminal Unificado de Várzea Grande/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Amini Haddad Campos

 Cod. Proc.: 203185 Nr: 627-54.2015.811.0112

 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): JOÃO GONÇALVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ARTHUR DA ROCHA 

CAPILÉ - OAB:6187

 Intimar o Dr. FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ, OAB/MT 6.187, na 

qualidade de advogado do acusado João Gonçalves Rodrigues e intimar 

os Drs. BRENO AUGUSTO P. DE MIRANDA OAB/MT 9.779 e JONATHÃ 

CRISTIAN SANTOS SILVA OAB/MT 15.641, na qualidade de advogados da 

vítima Kleiton Magalhães Ferreira, nos autos, código 203185, para 

participar da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 13 

de novembro de 2018, as 16:00 horas, na sede do Juizado Especial 

Criminal Unificado de Várzea Grande/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Amini Haddad Campos

 Cod. Proc.: 203185 Nr: 627-54.2015.811.0112

 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): JOÃO GONÇALVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ARTHUR DA ROCHA 

CAPILÉ - OAB:6187

 Intimar o Dr. FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ, OAB/MT 6.187, na 

qualidade de advogado do acusado João Gonçalves Rodrigues e intimar 

os Drs. BRENO AUGUSTO P. DE MIRANDA OAB/MT 9.779 e JONATHÃ 

CRISTIAN SANTOS SILVA OAB/MT 15.641, na qualidade de advogados da 

vítima Kleiton Magalhães Ferreira, nos autos, código 203185, para 

participar da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 13 

de novembro de 2018, as 16:00 horas, na sede do Juizado Especial 

Criminal Unificado de Várzea Grande/MT.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000016-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

GUSTAVO PASQUALI PARISE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BEZERRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004366-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI (ADVOGADO(A))

SUSPENFIX DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Com devida habilitação do Advogado da parte Embargada (BANCO 

BRADESCO S/A), ora Exequente na ação executória de 

nº1008821-94-2017.8.11.0002, intima-se a parte embargada, na pessoa 

de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

nestes autos, conforme a decisão ID1449951, a seguir, transcrita: " 

Vistos. 1. Recebo os Embargos à Execução, sem efeito suspensivo, uma 

vez que a parte autora não preencheu os requisitos necessários para 

atribuição do referido efeito (art. 919, § 1º, do CPC). 2. Ouça o exequente, 

no prazo de quinze (15) dias - (art. 920, I, do CPC).3. Após, conclusos 

para os fins do artigo 920 do CPC (julgamento antecipado ou instrução).4. 

Por derradeiro, proceda-se a associação dos presentes embargos à ação 

executiva de PJE nº 1008821-94.2017.8.11.0002.5. Às providências."

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006244-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACY PEREIRA DE ANDRADE (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.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006243-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACY PEREIRA DE ANDRADE (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.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004167-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE APARECIDA SILVEIRA BATISTA (RÉU)

BAMBOO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - 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.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005483-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO TOSTI (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.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008555-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRIVET COM. PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. - ME (RÉU)

ANEILTON RODRIGUES DE CARVALHO (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.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003128-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIMALH INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME (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.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004040-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KEYLA CRISTINA DA SILVA CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1004040-92.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: KEYLA CRISTINA DA 

SILVA CAMPOS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em 

que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. 

Verifico que a pretensão da parte recai em cobrança de dívida, razão pela 

qual o valor a ser atribuído à causa deve observar o disposto no art. 292, 

I, do CPC. 3. Dessa maneira, em observância ainda à decisão proferida 

pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento Recurso Especial N° 

1.418.593-MS (2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na 

inicial não corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos 

termos do Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor 

da causa para R$ 32.638,13 (trinta e dois mil, seiscentos e trinta e oito 

reais e treze centavos) que corresponde à integralidade do débito, 

compreendido entre as parcelas vencidas e vincendas, conforme se 

verifica na planilha de débito constante na exordial. 4. Deverá ainda, 

recolher as custas processuais e taxa judiciária em 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 5. 

Proceda-se a secretaria, a RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao 

registro do feito. 6. Após o recolhimento das custas remetam-se 

conclusos para análise do pedido liminar. 7. Intime-se. Cumpra-se. 8. Às 

providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007592-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL CUSTODIO CABRAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1007592-65.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ISMAEL CUSTODIO CABRAL Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta à comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada 

COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, § 2º, 

do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos 

autos a Notificação Extrajudicial, verifico que esta retornou com o motivo 

“ENDEREÇO INSUFICIENTE”. 4. Pois bem, em que pese à juntada do 

instrumento de protesto, verifico que não foram esgotados todos os meios 

para localização do requerido a fim de efetivar sua constituição em mora. 

5. Assim, carece de comprovante da constituição em mora. 6. Nesse 

sentido: “EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL – ação de busca e apreensão- 

endereço insuficiente para localização do devedor- não constituição em 

mora . 1) Embora na alienação fiduciária se exija tão somente a 

comprovação da mora nos moldes do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei 

911/69, para fins legais faz-se necessária a sua realização por meio de 

tentativa de notificação extrajudicial, através de carta registrada para o 

endereço do devedor; 2) Ainda que demonstrada a existência de 

notificação é considerada inexistente se endereço apontado nos autos é 

insuficiente para localizar o devedor ou terceiro, o que implica ausência de 

requisito indispensável à propositura da Ação de Busca e Apreensão; 3) 

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a 

notificação por intermédio de edital somente pode ser feita desde que, à 

evidência, restem esgotados todos os meios de localização do devedor. 4) 

Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a 

Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas 

taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, 

conhecer o recurso e negar-lhe provimento. (TJ-ES - APL: 

00002571820158080061, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de 

Julgamento: 26/10/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

04/11/2015).” 7. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de recebimento da 

referida notificação, 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. 9. 

Cumpra-se. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007633-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR AQUINO DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1007633-32.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: JAIR AQUINO DA CONCEIÇÃO Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia 

a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta à comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada 

COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, § 2º, 

do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos 

autos a Notificação Extrajudicial, verifico que esta retornou com o motivo 

“ENDEREÇO INSUFICIENTE”. 4. Pois bem, em que pese à juntada do 

instrumento de protesto, verifico que não foram esgotados todos os meios 

para localização do requerido a fim de efetivar sua constituição em mora. 

5. Assim, carece de comprovante da constituição em mora. 6. Nesse 

sentido: “EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL – ação de busca e apreensão- 

endereço insuficiente para localização do devedor- não constituição em 

mora . 1) Embora na alienação fiduciária se exija tão somente a 

comprovação da mora nos moldes do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei 

911/69, para fins legais faz-se necessária a sua realização por meio de 

tentativa de notificação extrajudicial, através de carta registrada para o 

endereço do devedor; 2) Ainda que demonstrada a existência de 

notificação é considerada inexistente se endereço apontado nos autos é 

insuficiente para localizar o devedor ou terceiro, o que implica ausência de 

requisito indispensável à propositura da Ação de Busca e Apreensão; 3) 

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a 

notificação por intermédio de edital somente pode ser feita desde que, à 

evidência, restem esgotados todos os meios de localização do devedor. 4) 

Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a 

Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas 

taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, 

conhecer o recurso e negar-lhe provimento. (TJ-ES - APL: 

00002571820158080061, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de 

Julgamento: 26/10/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

04/11/2015).” 7. Verifico ainda, que o valor atribuído à causa - R$ 

37.005,12 (trinta e sete mil, cinco reais e doze centavos) - diverge do 

valor apresentado na planilha de débito - R$ 19.774,69 (dezenove mil, 

setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos). 8. 

Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, traga o comprovante de recebimento da referida 

notificação, bem como sane a outra irregularidade apontada, na forma do 

art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, 

art. 321, parágrafo único). 9. Intime-se. 10. Cumpra-se. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 310930 Nr: 7002-81.2013.811.0002

 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: CLEIDE DE ARAUJO CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A - CRÉDITO,FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 17.672, NADIR BLEMER DE CARVALHO - OAB:OAB/MT 

11.595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA MEJDALANI PEREIRA - 

OAB:128457/SP

 24. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.25. Outrossim, por consequência, revogo a 

liminar deferida nos autos às fls. 60/61.26. Isento de custas. Em 

atendimento ao princípio da sucumbência, condeno a autora ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, ficando, todavia, suspenso 

em razão da gratuidade processual deferida em seu favor.27. Certificado 

o trânsito em julgado, procedam-se às baixas de estilo e, após, 

arquivem-se os autos.28. P. I. C..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 345607 Nr: 12346-09.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO RODRIGUES FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ORLANDO VIEIRA FARIAS, 

AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:4455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9.708-A, Rodrigo Frassetto Góes - OAB:33.416 

OAB/SC

 Vistos.

.

1. Considerando que a Decisão Monocrática proferida pelo Superior 

Tribunal de Justiça, em 02/09/2016, no REsp 1578526/SP, determinou a 

suspensão em todo o território nacional, dos processos que versam sobre 

a validade da cobrança por registro de contrato, avaliação de bem ou 

qualquer outro serviço de terceiros em financiamentos bancários, o 

sobrestamento do presente feito é a medida que se impõe.

2. Tal medida se justifica pela pendência de discussão da questão na 

Corte Superior (STJ), motivo por que é prematura qualquer decisão deste 

juízo acerca do tema.

 3. Assim, considerando a existência de referidas taxas junto ao contrato 

sub judice, determino o arquivamento provisório do feito, até o julgamento 

do REsp 1578526/SP pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 353179 Nr: 18124-57.2014.811.0002

 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: HERMES SEBASTIÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B.MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245A

 36. Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos constantes da inicial, 

para condenar a parte requerida a restituir ao autor o valor de R$ 1.180,00 

(mil cento e oitenta reais), em dobro, cujo valor deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, desde a data do efetivo 

desembolso, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação válida, CONDENO ainda a requerida ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, cujo valor deverá ser 

corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice 

INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., 

contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). 37. Outrossim, por 

consequência, convalido a liminar deferida nos autos. 38. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, 

esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, 

ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho 

profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido.39. 

Aguarde-se a manifestação da parte vencedora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sem a qual, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo, conforme 

determinado no item 29.1, do Provimento n.º56/2007-CNGC/MT.40. P.I.C.41. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 291383 Nr: 11113-45.2012.811.0002

 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: GILSON LUIS RIBEIRO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - 
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OAB:OAB/MT15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Os presentes autos retornaram do Egrégio Tribunal de Justiça para 

prosseguimento do feito, em virtude do acórdão proferido às fls. 5/63, 

provendo o recurso do autor para tornar nula a sentença de fls. 41/42.

2. Restou consignado no referido acórdão, a determinação para que a 

instituição financeira apresente o contrato e/ ou outros documentos que 

deram origem a presente demanda.

 3. Assim, em atendimento à ordem emanada daquela corte, e, 

considerando, ainda, ser imprescindível a juntada do documentos para 

julgamento do feito, concedo à requerida, ainda que revel, prazo de 10 

(dez) dias para que apresente cópia do contrato de financiamento firmado 

entre as partes, no valor de R$- 19.000,00 (Dezenove mil reais) para 

compra do veículo descrito nos autos.

4. Para cumprimento do desiderato, expeça-se carta de intimação ao 

requerido, no endereço indicado nos autos.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 427806 Nr: 26144-03.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GERMANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR CONY CAVALCANTE - 

OAB:5484 - MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente, para que, em 05 (cinco) dias, junte 

aos autos planilha com o atual valor da dívida, e o que entender 

necessário para o deslinde da ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 372630 Nr: 21327-27.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIR JOSÉ DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em observância ao Ato Ordinatório retro, determino seja o presente feito 

relacionado na Meta 2 de 2018, uma vez que o andamento 191 

(suspensão do processo) gerado nos autos, fez com que o mesmo fosse 

excluído.

2. Ademais, retifico parcialmente o item “3” da decisão de fls.76 e, 

SUSPENDO a tramitação do feito até a data de 09/08/2019 ou eventual 

manifestação das partes, na forma do art. 313, II, do Código de Processo 

Civil.

3. Às providências.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 326177 Nr: 22534-95.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPÍDIO COSTA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:MG/78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400, LUCAS QUINTINO DE ALMEIDA 

LACERDA - OAB:, MAURÍCIO METZKER JUNQUEIRA MACIEL - OAB:

 24. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido manejado nesta 

ação de prestação de contas para condenar o réu à prestação de contas 

ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito 

impugnar as que o autor apresentar, nos termos do artigo 550, § 5º, do 

CPC/2015.25. Pela sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais e verbas advocatícias, que, nesta primeira fase, arbitro, por 

apreciação equitativa, em R$-6.000,00 (Seis mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do CPC..26. Após o trânsito em julgado, nada mais sendo 

requerido, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.27. P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 337264 Nr: 5605-50.2014.811.0002

 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: DIRCE CAVALCANTE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCIAMENTO S/A-CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA FATIMA DE PAULA - 

OAB:OAB-MT 10140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:MT 

14.469-A

 21. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem o julgamento do 

mérito, com fundamento no art. 267, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.22. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários, estes que arbitro em 10% sobre o valor da causa, entretanto, 

mantenho suspensa a sua exigibilidade vez que a parte é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. 23. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com baixa na distribuição. 24. P. I. C.25. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 312552 Nr: 8642-22.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO NEVES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSE DOS SANTOS - 

OAB:12175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos.

1. Em tempo, retifico em parte "item 3" da decisão retro, para o fim de 

constar:

"3. Dessa forma, tendo em vista que o presente feito trata-se de natureza 

eminentemente cível, remetam-se os autos ao juízo de origem."

2. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 332464 Nr: 1188-54.2014.811.0002

 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: VANDA MARIA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DUTRA MORAIS - 

OAB:16202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20.332-A OAB-MT

 Vistos.

.

1. Considerando que a extinção do feito por desídia do autor, depende de 

manifestação da parte contrária, nos termos do que dispõe o art. 485, § 6º 

do CPC, concedo ao requerido o prazo de 05 (cinco) dias para que se 

manifeste nos autos, consignando que sua inércia incorrerá em 

concordância tácita.

2. Após, conclusos.
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3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387698 Nr: 3852-24.2015.811.0002

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON GONÇALO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATOS - 

OAB:8920-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que manifestem, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, acerca do retorno, destes autos da 2º Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 415264 Nr: 19467-54.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTO RODRIGUES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA, 

BANCO HSBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17672/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que fora expedida Carta de Citação 

para os requeridos em 14 de abril de 2016, sendo que a até o momento 

não houve a devolução dos AR's, o que impossibilita identificar se houve 

ou não a citação do requerido BANCO HSBC, uma vez que não 

apresentou contestação.

2. Assim, considerando o decurso de considerável lapso temporal desde a 

expedição da Carta Precatória, determino a intimação da parte autora para 

que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

necessário para o regular prosseguimento do feito.

3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor, a fim de manifestar 

seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção (art. 485, 

§ 1º do CPC).

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 332466 Nr: 1191-09.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMIR INEZ MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEIA DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:11.279, LAIHANA MIKAELLE O. DA CUNHA - 

OAB:ESTAGIÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT 10661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071-A 

-MT

 Vistos.

.

1. Compulsando os autos, verifico que a instituição financeira informou 

que as partes se compuseram amigavelmente para pôr fim à demanda, 

informando, na ocasião, que seguiria anexo ao pedido, cópia do 

documento para comprovação do alegado, todavia, conforme se vê dos 

autos, referido documento não acompanhou a petição.

2. Assim, foi determinado por este juízo, às fls. 123, que o requerido 

apresentasse o documento a fim de viabilizar a análise do pedido de 

extinção do feito.

3. Entrementes, conforme se verifica da certidão de fls. 124, a intimação 

do requerido não se efetivou. Na sequência, foi determinado a intimação 

pessoal do autor para que se manifestasse nos autos, sob pena de 

extinção do feito.

4. Uma vez inerte a autora, concedeu-se prazo à instituição ré para que 

se pronunciasse acerca da desídia do requerente. Todavia, às fls. 130, 

informou que não pretende produzir provas e pede o julgamento 

antecipado do feito.

5. Pois bem. Vejo que houve uma sucessão de equívocos nos autos. 

Primeiro, porque não houve a intimação pessoal do requerido para 

apresentação do documento. Segundo porque, ante a desídia do autor e a 

noticia de existência de acordo entre as partes, não há como acolher, ao 

menos agora, o pedido de julgamento antecipado do feito.

6. Assim, de modo a solucionar o feito de forma mais célere, concedo ao 

requerido o prazo de 05 (cinco) dias para que junte o documento acima 

referenciado ou manifeste-se sobre a desídia do autor, nos termos do art. 

485, § 6º, do CPC.

7. Após, conclusos para deliberações.

8. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 219709 Nr: 15191-24.2008.811.0002

 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: VERA LUCIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:9000, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:12750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente, para manifestar-se acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 dias, sob pena, de retorno ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 306844 Nr: 2664-64.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEREZA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S. A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 Vistos.

.

1. Os presentes autos retornaram do Egrégio Tribunal de Justiça, para 

prosseguimento do feito, diante do acórdão proferido às fls. 66/70, 

provendo o recurso do autor para tornar nula a sentença de fls. 35/36.

2. Restou consignado no referido acórdão, a determinação para que a 

instituição financeira apresente o contrato e/ ou outros documentos que 

deram origem a presente demanda.

 3. Assim, em atendimento à ordem emanada daquela corte, e, 

considerando, ainda, ser imprescindível a juntada do documento para 

julgamento do feito, concedo à requerida, ainda que revel, prazo de 10 

(dez) dias para que apresente cópia do contrato de CDC firmado entre as 

partes, no valor de R$- 12.500,00 (Doze mil e quinhentos reais) para 

compra do veículo descrito nos autos.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 280758 Nr: 24664-29.2011.811.0002

 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 BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS JATIR DA COSTA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT/5835-A, THIAGO DE 
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SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528

 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 

da CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 298171 Nr: 18679-45.2012.811.0002

 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): ATAIDE MANOEL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002/MS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente para manifestar-se nos autos acerca 

da CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 331435 Nr: 158-81.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS & RAMIRES DOS SANTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84206, THIAGO DE SIQUEIRA B. MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 442807 Nr: 8234-26.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JUSTINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028

 Certifico que conforme decisão de fls 106, foi desentranhado as folhas 

97/98 dos autos, desse modo procedo a Intimação da parte requerente, 

para que faça a retirada dos devidos documentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 257449 Nr: 15300-67.2010.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIO MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 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 

da CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007618-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA RAQUEL DE PINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007618-63.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ELISANGELA RAQUEL DE PINHO 

Vistos. ... 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte 

autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Verifico que a 

pretensão da parte recai em cobrança de dívida, razão pela qual o valor a 

ser atribuído à causa deve observar o disposto no art. 292, I, do CPC. 3. 

Dessa maneira, em observância ainda à decisão proferida pelo Superior 

Tribunal de Justiça no julgamento Recurso Especial N° 1.418.593-MS 

(2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na inicial não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do 

Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor da causa 

para R$ 29.701,72 (vinte e nove mil, setecentos e um reais e setenta e 

dois centavos), conforme se verifica na planilha de débito constante na 

exordial. 4. Considerando que o autor pugna na inicial que o requerido 

realize o pagamento das parcelas vencidas e vincendas a fim de efetivar 

a purgação da mora, o valor das custas e taxas judiciárias deve 

corresponder à integralidade do débito. 5. Proceda-se a secretaria, à 

RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao registro do feito. 6. Verifico 

ainda, que o autor não colacionou aos autos o Contrato Social, no intuito 

de demonstrar a titularidade do crédito em relação ao requerido. 7. Dessa 

maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, sane as irregularidades apontadas e recolha as custas 

processuais e taxas judiciárias, 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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007157-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO (ADVOGADO(A))

GABRYELL LUIZ MAIA SANTOS (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 7 1 5 7 - 9 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: GABRYELL LUIZ 

MAIA SANTOS Vistos. .. 1. Apreendido o veículo conforme certidão do 

senhor Oficial de Justiça (ID. 14976242), pleiteia a requerida, a purgação 

da mora, uma vez que efetuara o pagamento integral do débito. 2. Pois 

bem. De acordo com entendimento já pacificado nos Tribunais Superiores 

quanto ao valor a ser depositado referente a purgação da mora, o 

devedor deve pagar a integralidade da dívida, ou seja, os valores 

apresentados na inicial pelo autor como devidos. 3. Assim, considerando 

que o cumprimento da liminar se deu em 27/08/2018 e o pagamento da 

integralidade do débito (R$ 5.967,36) fora realizado em 29/08/2018, dentro 

do prazo legal, conforme comprovante de ID. 15043420, expeça-se o 

competente MANDADO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO, em favor do 

requerido, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa 

diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo o Mandado ser 

cumprido pelo Oficial de Justiça plantonista, se necessário. 4. Após, 

aguarde-se o prazo para apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, intimando-se o autor para manifestar na parte que lhe couber, 
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se necessário for, posteriormente, remetendo-se conclusos. 5. Ainda, 

intime-se o autor para que informe a conta a serem transferidos os 

valores depositados nos autos. 6. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001023-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLEY CARRO DE SOUZA (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 1 0 2 3 - 4 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: ARLEY CARRO 

DE SOUZA Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em 

desfavor de ARLEY CARRO DE SOUZA, alegando que firmou com o réu 

contrato com garantia de alienação fiduciária para aquisição do veículo 

descrito nos autos. 2. Conta que o réu encontra-se inadimplente desde a 

parcela vencida em 10/11/2017, pelo que requer a concessão de liminar 

de busca e apreensão para retomada do bem mencionado na inicial. 3. 

Concedida a liminar (Id. 11932976), que foi cumprida, conforme auto de 

apreensão (Id. 12530799), foi pleiteada pelo requerido (Id. 12583586 e 

12583707) a devolução do veículo, em face do pagamento do débito, no 

valor de R$ 21.418,79, bem como o valor dos honorários arbitrados em R$ 

2.141,87, conforme comprovante de depósito judicial juntado através do Id. 

12583655, 12583671, 12583720 e 12583735. 4. Em vista do depósito 

integral da dívida, deferiu-se a restituição do veículo apreendido 

(12585708), que foi devidamente cumprida pelo Sr. Oficial de Justiça, 

conforme certidão lançada nos autos em Id. 12732931 e 13320166. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. 5. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em 

desfavor de ARLEY CARRO DE SOUZA, alegando o autor que o réu 

financiou veículo e incorreu em mora. 6. A questão destes autos não 

necessita de produção de outras provas, razão pela qual, julgo 

antecipadamente o pedido, conforme preconiza o artigo 355, I, do Novel 

Código de Processo Civil. 7. Consta dos autos que após a apreensão do 

veículo o réu consignou em juízo os valores discriminados pelo autor na 

inicial, comprovando o depósito mediante guia no valor de R$ 21.418,79, 

bem como o valor dos honorários arbitrados em R$ 2.141,87, quitando, 

desta feita, o contrato. 8. Pois bem. Verifica-se que o pagamento do débito 

ocorreu nos limites e regras estabelecidas na Lei vigente, de tal sorte que 

efetuou o depósito da quantia informada pelo autor na inicial, no prazo 

legal, motivo pelo qual teve seu veículo restituído. 9. Em que pese a 

discordância da autora com relação aos valores depositados pela ré, 

entendo que razão não lhe assiste, pois, o requerido obedeceu 

rigorosamente os valores informados pelo autor em sua inicial, 

depositando em juízo a quantia devida. Sendo assim, eventuais valores 

deverão ser requeridos em ação própria. 10. Assim, dou como quitado o 

débito do autor, por entender que o pagamento foi suficiente para quitação 

do contrato. 11. Diante do exposto, por verificar a quitação do contrato em 

face do depósito da quantia devida, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DO 

AUTOR, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, contudo, 

mantendo o bem na posse da ré, em razão do adimplemento integral do 

contrato. 12. Custas pagas na inicial. Deixo de condenar o requerido ao 

pagamento dos honorários em razão do pagamento antecipado da verba 

honorária por ocasião da purgação da mora. 13. Expeça-se Alvará Judicial 

dos valores depositados nos autos em favor do autor, comunicando a 

parte autora pessoalmente acerca da transferência na conta do seu 

patrono. 14. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, não 

havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações. 15. P. I. C. 16. Às providências. .. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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